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Drogi Czytelniku,
trzymasz właśnie w dłoniach szesnasty numer studenckiego Magazynu Deal, będącego jednocześnie czymś zupełnie nowym. Zmiany, widoczne na pierwszy rzut oka, dla jednych będą szokujące, dla innych konieczne. Dlaczego? Pragnąc nieustannie rozwijać nasz magazyn, dotarliśmy do
momentu, w którym postanowiliśmy diametralnie zmienić jego oblicze, wyprzedzając tym samym naszą akademicką konkurencję. Zupełnie nowy, bardziej przejrzysty layout, fantastyczne
zdjęcia i grafiki to zmiany, które wprowadziliśmy właśnie dla Ciebie, człowieka o dobrym guście.
Nie zapominamy jednak, że Magazyn Deal to przede wszystkim teksty i ich wartość merytoryczna. Dlatego też, z ogromną dbałością dobieramy prezentowane przez nas treści, tak by możliwie najlepiej spełnić Twoje oczekiwania. Czytając Deal XVI, będziesz miał możliwość spotkania
w cztery oczy z Henryką Bochniarz - kobietą, która jest niewątpliwie wzorem do naśladowania.
Dowiesz się, czy warto inwestować w złoto oraz na czym polega reforma OFE i fenomen Red Bulla.
Magazyn Deal nie powstałby gdyby nie ludzie, którzy go tworzą - autorzy naszych artykułów,
partnerzy, z którymi pracujemy, członkowie i alumni SKN Inwestor, a przede wszystkim redakcja. Ogromnie dziękuję wspaniałym ludziom, z którymi miałam przyjemność współpracować,
przy okazji tego wydania. Dziękuję Marcie Grzędowskiej, Mateuszowi Kacprzakowi i Michałowi
Widawskiemu, których pracowitość, gotowość do działania, ciężka praca i niewyobrażalna kreatywność pozwoliła stworzyć coś, z czego niewątpliwie mogą być dumni. Ogromne wyrazy uznania kieruję do Marty Sawickiej, bez której nie powstałby nowy projekt Magazynu Deal. Jestem
wdzięczna za wiedzę Mateusza Adamkiewicza, z której mogliśmy skorzystać, za nieocenioną pomoc Łukasza Pietrowskiego i Kuby Urbaniaka, konstruktywną krytykę Mateusza Śledzika i Adama Staniszewskiego. Za czujne oko i dobre rady Adama Olejniczka i Adama Glücka oraz ogromne wsparcie Adama Mazura i Tomasza Marciniaka przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

Miłej lektury!

Marta Adamczewska
Redaktor Naczelna
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Rozmowa z dr Henryką Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych Lewiatan.

DEAL: W 1991 roku obejmowała Pani stanowisko

nym członkiem Unii Europejskiej i NATO, pod

Ministra Przemysłu i Handlu. Jak wyglądała Pani

względem poziomu życia prześcigamy sąsiadów,

praca na początku przemian ustrojowych?

z kryzysem radzimy sobie znacznie lepiej niż gospodarki większości krajów tzw. starej Europy.

DR HENRYKA BOCHNIARZ: To był prawdziwy rollerco-

Patrząc wstecz widać oczywiście, że transformacja

aster, wszystko działo się jak w wartkim filmie

nie przyniosła poprawy życia wszystkim i od razu.

akcji. Nie mieliśmy wzorów do powielenia. Trzeba

Koncentrowaliśmy się na zmianie systemowej,

było opracowywać metody przejścia od gospodar-

nie było indywidualnych pomysłów dla każdego.

ki centralnie planowanej do rynkowej. Przyjeżdża-

W tamtym czasie odkrywaliśmy Amerykę każde-

li do nas eksperci Banku Światowego i dzielili się

go dnia. Co zrobić z przemysłem, który przez lata

doświadczeniami zdobytymi w Egipcie lub innych

sprzedawał wszystko do Związku Radzieckiego,

podobnych krajach, ale one w żaden sposób do nas

a nagle okazało się, że nie ma tego rynku; z dy-

nie pasowały. Strajki wybuchały kilka razy dzien-

rektorami nauczonymi, że mają tylko potakiwać

nie, a dzień zaczynano od podliczania pieniędzy

sekretarzom partii, niemającymi pojęcia, na czym

w kasie państwa i decydowania, za co płacimy, a co

polega bilans; z bankami, które nie wiedziały, jak

odwlekamy. W dodatku to doświadczenie trwało

oceniać ewentualne projekty inwestycyjne. To były

tak krótko, że nie można było zobaczyć efektów.

bolesne lekcje. Ale bez nich Polska nie byłaby dziś

Pracowałam często po dwadzieścia godzin na

w miejscu, w którym jest.

dobę, podobnie większość ministrów. Mam wielką satysfakcję z tej pracy, bo w rządzie zasiadali

D: Wchodzi Pani w skład rad nadzorczych, prze-

fantastyczni, zaangażowani ludzie: Jan Krzysztof

wodniczy wielu organizacjom. Jak pogodzić

Bielecki, Michał Boni, Leszek Balcerowicz, Janusz

wszystkie związane z tym obowiązki?

Lewandowski. Nie było żadnych przepychanek
personalnych. Mieliśmy poczucie, że wszyscy gra-

H.B: To kwestia dobrej organizacji czasu i po-

my do jednej bramki i jesteśmy odpowiedzialni za

czucia, że angażuję się w tworzenie ciekawych

wprowadzanie w życie wielkiego projektu.

projektów, które w pewien sposób wpływają na
rzeczywistość. W Lewiatanie walczymy o popra-

D: Jak z perspektywy czasu i zdobytego doświadcze-

wę warunków prowadzenia działalności gospo-

nia ocenia Pani swoje ówczesne działania i decyzje?

darczej i usuwanie barier dla przedsiębiorców.
Każda mała zmiana na lepsze, którą udaje nam

H.B: Bilans transformacji z dzisiejszej perspekty-

się wypracować, czasem po miesiącach ciężkiej

wy jest bardzo pozytywny. Dzięki przemianom

pracy, daje wielką satysfakcję. A satysfakcja rodzi

sprzed ponad dwudziestu lat jesteśmy pełnopraw-

energię do dalszej pracy. Poza tym bardzo ważny
8

jest zespół ludzi, z którymi się pracuje. Staran-

płci na najwyższych stanowiskach przyczynia się

nie dobieram współpracowników, bo do zagrania

do lepszych wyników przedsiębiorstw, zwiększo-

dobrej symfonii potrzebna jest dobra orkiestra.

nej konkurencyjności i korzyści ekonomicznych.

Bez niej nawet najlepszy dyrygent nie wystarczy.

Jak wynika np. z raportu przygotowanego przez
firmę doradczą McKinsey, zyski operacyjne przed-

D: Będąc przy temacie godzenia obowiązków służ-

siębiorstw stosujących zasadę równowagi płci są

bowych, proszę zdradzić nam jak oddziałują one

o 56% wyższe od zysków firm, w których zarzą-

na życie prywatne. Jak będąc tak aktywnym zawo-

dach zasiadają wyłącznie mężczyźni. Inne badanie

dowo znaleźć czas dla bliskich.

przeprowadzone przez firmę Ernst & Young dotyczyło z kolei 290 największych spółek giełdowych

H.B: Stawiam na strategię równowagi między ży-

w Europie. Wykazało ono, że zyski firm, które

ciem zawodowym i prywatnym. To naturalne, że są

mają w swoich zarządach co najmniej jedną ko-

momenty, kiedy 90% czasu wypełnia praca, ale jak

bietę, są znacząco wyższe od zysków firm, których

już się ukończy ważny projekt, to trzeba przywró-

zarządy składają się wyłącznie z mężczyzn. Po-

cić równowagę. Tylko wtedy można być efektyw-

nadto kobiety wprowadzają odmienne punkty wi-

nym i kreatywnym w biznesie. Sama mam męża

dzenia oraz głosy do dyskusji, co przekłada się na

i dwoje już dorosłych dzieci. Zawsze znajdowałam

lepsze, bardziej zrównoważone decyzje. Według

dla nich czas. Mimo, że na co dzień przewodzę naj-

ekspertów, masa krytyczna to 30% albo więcej ko-

bardziej prężnej organizacji pracodawców, pełnię

biet na poziomie zarządu lub kierownictwa – taki

funkcję wiceprezydenta Boeing International i an-

procent daje najlepsze wyniki finansowe. Pokazał

gażuję się w szereg aktywności społecznych, pilnu-

to również obecny kryzys ekonomiczny. Jak wy-

ję zdrowej równowagi. Kiedy tylko mogę, biegnę

nika z raportu lorda Mervyna Davies’a „Kobiety

do teatru. Co roku latem jeżdżę na tygodniowy

w zarządach firm”, firmy, które mają więcej kobiet

Festiwal Operowy do Werony. Mam dom na war-

w zarządach i radach nadzorczych, lepiej sobie

mińskiej wsi, gdzie uciekam od miejskiej gonitwy.

z nim poradziły.

„

To tam piekę domowy chleb, gotuję dla przyjaciół
i spędzam czas z wnukami. Gramy w piłkę albo godzinami dyskutujemy o ich sprawach i szkolnych
absurdach, np. konieczności nauki zasad fonetyki.
D: Jakie jest Pani zdanie na temat parytetów? Czy
są potrzebne w biznesie? Bardziej pomagają, czy
przeszkadzają? Szwedzi wycofują się z nich ponieważ, jak twierdzą, dyskryminują one kobiety, będące w niektórych dziedzinach zwyczajnie lepsze
od mężczyzn.

...trzeba rozpocząć
dyskusję publiczną
opartą na faktach,
nie argumentach
populistów

H.B: I to jest efekt, o który chodzi. Widać, że

D: Co skłoniło Panią do podjęcia decyzji o kandy-

w Szwecji parytety nie są już potrzebne. Spełni-

dowaniu na urząd Prezydenta RP?

ły swoją rolę. Instrumenty wyrównywania szans,
takie jak kwoty i parytety powinny służyć do-

H.B: Poprosił mnie o to Tadeusz Mazowiecki

prowadzeniu do równowagi, której osiągnięcie

i Partia Demokratyczna. Postanowiłam wykorzy-

w sposób naturalny, jak wskazują dane Komisji

stać kampanię do tego, by tłumaczyć, czym jest

Europejskiej, zajęłoby 50-70 lat w przypadku wie-

gospodarka wolnorynkowa, i że przedsiębiorcy

lu krajów. Kwota czy parytet mają na celu przy-

to ludzie, którzy tworzą miejsca pracy, a nie po-

spieszenie tych zmian i powinny być stosowane

dejrzane jednostki. Decydując się na start miałam

tylko przez określony czas. W Polsce te instru-

świadomość, jakie miejsce mogę zająć. Wtedy naj-

menty są potrzebne, bo kobieta w świecie bizne-

ważniejsza była walka między dwoma głównymi

su, to jednak wciąż rzadkość. Wystarczy spojrzeć

graczami. Wielu znajomych mówiło mi: byłabyś

na statystyki - zaledwie czterech na stu prezesów

świetnym prezydentem, ale nie możemy zmarno-

spółek giełdowych w Polsce to kobiety i tylko 12%

wać głosu. I ja ich całkowicie rozumiałam. Jednak

zarządów tych spółek ma w swoich składach pa-

nie żałuję startu, bo wydaje mi się, że moje prze

nie. Istnieje niewidzialny sufit, który nie pozwala

słanie wybrzmiało w kampanii i było to fantastycz-

kobietom przebić się na najwyższe stanowiska.

ne doświadczenie zwłaszcza, jeśli chodzi o spotka

Jednocześnie badania wskazują, że równowaga

nia z wyborcami.
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D: Dlaczego wejście Polski do strefy euro uważa

H.B: Odczuwam potrzebę ciągłego rozwoju. Bardzo

Pani za sprawę priorytetową?

często bywa tak, że po całym tygodniu pracy od
7:00 do 23:00 marzę tylko o spędzeniu dwóch dni

H.B: Polska nie może pozostać poza obszarem po-

na domowym lenistwie. Ale jak się nagle okaże,

głębionej współpracy, podczas gdy w Unii widać

że w weekend jest świetna konferencja, na której

wyraźną tendencję do dalszej integracji. Warun-

mogę posłuchać ciekawych debat, pakuję waliz-

kiem naszej obecności i wpływu na to, jaki będzie

kę, jadę i spędzam na wykładach całe dwa dni,

kształt Unii Europejskiej za rok, ale i za 10 lat,

od rana do nocy. Albo biegam po teatrach. Mam

jest obecność Polski w strefie euro. Deklaracja ze

ciągły głód poznawania czegoś nowego. I zawsze

strony premiera Tuska padła. Teraz czas na roz-

powtarzam, że praca to nie wszystko. Trzeba mieć

poczęcie szerokiej debaty publicznej o korzyściach

czas dla rodziny, przyjaciół, na czytanie książek

i kosztach przystąpienia do strefy euro. Właśnie

i rozwijanie pasji. Równowaga daje motywację do

debata i rzetelna kampania informacyjna, a nie

dalszego rozwoju.

terminy są kluczowe. Ostatnie sondaże pokazują,
że 2/3 Polaków nie chce przyjęcia euro. Nastroje

D: Jaką rolę Pani zdaniem powinny obecnie od-

wśród przedsiębiorców także nie napawają opty-

grywać uczelnie wyższe? Czy powinny one uczyć

mizmem. Dlatego trzeba rozpocząć dyskusję pu-

praktycznych umiejętności, niezbędnych w póź-

bliczną opartą na faktach, nie argumentach po-

niejszym życiu zawodowym, a może ich celem wy-

pulistów. A tymczasem jedynym kompleksowym

łącznie powinno być poszerzanie horyzontów oraz

dokumentem, analizującym wady i zalety udziału

rozwijanie naukowych teorii?

w strefie euro jest raport Narodowego Banku Polskiego z 2009 roku! Stąd punktem wyjścia do dal-

H.B: Uczelnie powinny przygotowywać studentów

szych działań powinno być opracowanie nowego

do podejmowania pracy, zgodnie z oczekiwaniami

raportu jak najszybciej.

pracodawców, a więc kłaść nacisk na praktyczną
naukę. Oczywiście musi być podstawa teoretycz-

D: Skąd pomysł na zorganizowanie Europejskiego

na, ale nie można zapominać, że bardzo ważne są

Forum Nowych Idei w Sopocie?

umiejętności praktyczne, które pozwolą szybko
odnaleźć się w nowej pracy. Dlatego uczelnie po-

H.B: Pierwsze Forum zorganizowaliśmy z okazji

winny koncentrować się na rozwijaniu systemu

Prezydencji Polski w Radzie UE. Uznaliśmy w Le-

praktyk i nawiązywać współpracę z pracodawca-

wiatanie, że brakuje międzynarodowego kongresu

mi w celu budowania ścieżek rozwoju dla najlep-

środowiska biznesu, ekonomistów i przedstawi-

szych studentów. A to wszystko po to, by młodzi

cieli nauki, kultury oraz polityki, które służyłoby

ludzie nie przegrywali już na zawodowym starcie,

wypracowywaniu pomysłów na rozwiązanie naj-

ze względu na brak stażu, nieposiadanie doświad-

bardziej fundamentalnych problemów Europy

czenia i umiejętności praktycznego wykorzystania

– gospodarczych, politycznych i cywilizacyjnych.

wiedzy.

Dlatego przy współpracy z BUSINESSEUROPE
i miastem Sopot PKPP Lewiatan zorganizowała

D: Jakie cele do osiągnięcia zostały postawione

pierwsze forum. Udało nam się zaprosić tak wy-

przed Forum Młodych Lewiatan? Skąd pomysł,

bitne postaci, jak Nouriel Roubini, noblista Oliver

aby właśnie w ten sposób budować proaktywną

E. Williamson czy Herman van Rompuy. Okazało

postawę młodych?

się ono wielkim sukcesem i nasi partnerzy nie wyobrażali sobie, że za rok konferencji mogłoby nie

H.B: Celem Forum Młodych Lewiatan jest zmiana

być. Po zakończeniu drugiej edycji opinie takich

świadomości i postaw młodych ludzi w Polsce,

gości, jak prof. Paul Dembinski, który powiedział,

a tym samym poprawa ich sytuacji na rynku pracy

że dzięki EFNI Polska wraca na intelektualną

i w społeczeństwie. Tworząc FM chcieliśmy zbu-

mapę świata i Europy czy stwierdzenie Benjami-

dować strukturę, która ułatwi im zidentyfikowanie

na R. Barbera, że sopockie Forum jest znaczącym

swoich talentów, nauczy świadomego podejścia

wkładem Polski w cywilizacyjny rozwój Europy,

do własnego rozwoju i umiejętnego planowania

nie pozostawiają wątpliwości – EFNI jest ważną

ścieżki kariery. Poprzez zaangażowanie się w dzia-

inicjatywą, którą warto kontynuować.

łalność FM młodzi ludzie, często po raz pierwszy,
mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy

D: Często podkreśla Pani, że zarabianie pieniędzy

w praktyce i zdobycia pierwszego quasi-zawo-

nie było celem samym w sobie. Co w takim razie

dowego doświadczenia: biorą udział w plano-

motywuje Panią do działania?

waniu oraz koordynacji projektów, uczą się, jak
10
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rozmawiać z potencjalnymi partnerami i spon-

mowicie poszerza horyzonty. Chodzi jedynie o to,

sorami, współpracują w grupie. Organizujemy

by decyzja o wyjeździe była wyborem, nie życiową

też kursy i wykłady, gdzie nasi eksperci przeka-

koniecznością.

zują wiedzę potrzebną np. do założenia własnego
biznesu. Przekonujemy młodych ludzi, że mogą

D: W swojej karierze wielokrotnie zasiadała Pani

i powinni myśleć o sobie nie tylko jako o pra-

w radach nadzorczych spółek handlowych. Jakiej

cownikach, ale też jako o potencjalnych przed-

rady udzieliłaby Pani młodym ludziom chcącym

siębiorcach. Bo działalność gospodarcza, to co

odnosić podobne sukcesy?

prawda trudne pole uprawy, ale może zrodzić
bardzo satysfakcjonujące owoce. Wielu człon-

H.B: Po pierwsze, trzeba planować swoją ścieżkę

ków Forum Młodych zostaje przedsiębiorcami.

i choć te plany będą ulegać zmianie, zawsze warto
patrzeć do przodu i rozpisywać scenariusze swoje-

D: Jakie kroki Pani zdaniem należy podejmować, aby

go rozwoju. Po drugie, niezwykle ważna jest żela-

młodzi chętniej wiązali swoją przyszłość z ojczyzną?

zna konsekwencja w dążeniu do celów i gotowość
na porażki. One są zawsze wpisane w drogę do

H.B: Trzeba przede wszystkim dostosowywać kie-

osiągnięcia sukcesu. Ważne, by umieć wyciągać

runki kształcenia do potrzeb pracodawców i roz-

z nich wnioski, podnosić się i iść dalej. Poza tym

szerzać współpracę świata nauki ze światem biz-

trzeba stawiać na ciągłe dokształcanie się. Ilość

nesu. Bo nie tyle dyplom decyduje o miejscu na

dostępnej wiedzy podwaja się co dwa lata, dlate-

rynku pracy, co rzeczywiste kwalifikacje i umiejęt-

go kto poprzestanie na ukończeniu studiów i nie

ności. Albo się je zdobywa w szkole czy na uczelni

będzie się dokształcał, przegra w wyścigu o dobrą

i potem odnosi z tego korzyści albo nie. Koniecz-

pracę i dobrą płacę. Nie chodzi jednak o kolek-

ne jest nadanie uczelniom swobody w tworzeniu

cjonowanie dyplomów, tylko o umiejętne wyko-

nowych autorskich kierunków studiów. Programy

rzystywanie zdobytej wiedzy, zdolność adaptacji.

powinny być opracowywane we współpracy z eks-

Szczególnie zachęcam do korzystania z zagranicz-

pertami w dziedzinie gospodarki i pracodawcami.

nych staży naukowych, wymian studenckich. Każ-

Ważne jest, aby dyplomy polskich uczelni były

dy wyjazd za granicę, czy to na studia w ramach

w pełni honorowane i porównywane z dyplomami

programu Erasmus, czy nawet wakacyjne zmy-

tych zagranicznych. Jeśli chodzi o rynek pracy,

wanie szklanek w restauracji, uczy bardzo wiele,

trzeba skończyć z mitem tzw. umów śmieciowych.

„otwiera głowę”. Nic nie daje lepszej szkoły życia

Każda praca, która daje możliwość zarobku, jest

niż życie za granicą. Bo poprzez poznawanie inne-

cenna. Trzeba pamiętać, że to bardzo często dla

go świata, ludzi, kultury, nabywa się bardzo cenną

młodych ludzi jedyna szansa na start, bo w czasach

zdolność adaptacji do różnych warunków i milo-

kryzysu wielu pracodawców ma wybór – zapropo-

we poszerzenie horyzontów. Zachęcam zwłaszcza

nować umowę elastyczną, albo wcale nie stworzyć

młodych ludzi, żeby nie poprzestawali na oklepa-

miejsca pracy. Jak wynika z badań NBP, młodzi

nych standardach, nie wyrzucali biletów od losu,

zatrudnieni na czas określony (dzieło, zlecenie,

podróżowali, ciągle uczyli się świata i zawsze mieli

umowa czasowa) mają trzykrotnie większe szanse

„otwartą głowę”. To recepta na sukces.

na etat niż poszukujący pracy młodzi bezrobotni.

Rozmowę przeprowadziła

Poza rynkiem pracy trzeba stworzyć młodym

Redakcja Magazynu Deal

ludziom inne warunki, np. ułatwienia w zakupie
pierwszego mieszkania, dostęp do tanich kredytów, zapewnienie naprawdę powszechnej opieki żłobkowej dla dzieci, by oboje młodzi rodzice
mogli pracować. Pomijając wszystkie niedociągnięcia i trudności, jakie młodych ludzi napotykają, powinniśmy pamiętać, że w Polsce dokonał
się wielki postęp w ciągu ostatnich dwóch dekad
w wymiarze rozwoju i podnoszenia jakości życia.
Odbywam wiele podróży, bardzo często jeżdżę do
Stanów Zjednoczonych. Obserwuję, co dzieje się
w innych krajach i uważam że jesteśmy nadmiernie zapatrzeni w Zachód, nie zdając sobie sprawy
z naszych atutów. Co nie znaczy, że wyjazdy nie
są pożyteczne. Życie za granicą rozwija i niesa12

5 PYTAŃ DO
Rozmowa z Izabelą Kozakiewicz, dyrektor
regionalną X-Trade Brokers.

1. Czy można wskazać różnice pomiędzy rynkami

Jednak jest wiele czynników istotnie wpływa-

Forex w Polsce i za granicą?

jących na część cech inwestorów, które można
określić jako cechy odrębności lokalnych. Wśród

Rynek Forex w każdym kraju jest identyczny bio-

takich czynników wyróżnić można przede wszyst-

rąc pod uwagę zachowanie się cen instrumentów

kim długość istnienia Forex na danym rynku, po-

finansowych będących instrumentami Forex. Tu-

ziom rozwoju całego rynku kapitałowego, odmien-

taj nie ma żadnej różnicy pomiędzy Polską a za-

ności kulturowe, czy w końcu poziom zamożności

granicą, poziomy kwotowań walut są takie same

społeczeństwa. Wszystkie te czynniki wpływają

w każdym miejscu na świecie. Natomiast anali-

bardziej lub mniej na otwartość inwestorów do

zując rynek Forex w rozumieniu jego odbiorców

nowych wyzwań inwestycyjnych, chęć do edukacji

końcowych tj. inwestorów indywidualnych jak

czy gotowość do dywersyfikacji portfela inwesty-

również instytucje oferujące możliwości inwe-

cyjnego. Ocena inwestora polskiego będzie bardzo

stycji na Forex, tutaj możemy już dopatrywać się

podobna do oceny polskiego rynku Forex na tle

istotnych różnic pomiędzy krajami czy regionami.

rynków zagranicznych. Polski inwestor jest coraz

Polska w tym względzie plasuje się na tle Europy

bardziej otwarty na nowe wyzwania inwestycyjne,

interesująco. W Polsce inwestycje Forex rozwijają

chętny do rozsądnej dywersyfikacji portfela inwe-

się od przeszło 10 lat, z tym że dynamiczny wzrost

stycyjnego. Mamy w Polsce również coraz więcej

ich popularności rozpoczął się około 5 lat temu.

wolnych środków, które możemy przeznaczyć pod

W porównaniu z krajami Europy Zachodniej pol-

inwestycje. Ta sytuacja jest oczywiście nadal dale-

ska historia rozwoju Forex, poziom nasycenia

ka od tego, co obserwuję u naszych zagranicznych

rynku jak i świadomość inwestycyjna inwestorów

sąsiadów, natomiast widać bardzo istotne zmiany,

wypadają wciąż dosyć blado. Tym niemniej, mając

które z roku na rok coraz szybciej postępują.

możliwość obserwacji różnych krajów, w których
obecne jest XTB, mogę śmiało stwierdzić, że dy-

3. Panuje powszechne przekonanie, że rynek walu-

namika rozwoju polskiego rynku Forex jest istot-

towy jest rynkiem ludzkich emocji. Co tak napraw-

nie wyższa niż średnia europejska i niż dynamika

dę rządzi Forexem?

rozwoju w krajach, w których Forex jest na dużo
To dobre pytanie, istotne dla wszystkich typów

wyższym poziomie zaawansowania.

rynków finansowych. Ceny walut, towarów, indek2. Czy w związku z tym polski inwestor różni się

sów czy akcji są zawsze pochodną wielu czynni-

od zagranicznych?

ków. Wśród nich dominują czynniki o charakterze
makroekonomicznym, nieco odmienne dla każdej

Kluczowe cechy charakterystyczne inwestorów

z grup instrumentów. Dla walut istotne znaczenie

Forex pozostają podobne bez względu na kraj.

ma poziom rozwoju gospodarki danego kraju, pu13
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blikacje istotnych danych makroekonomicznych,

na rynku polskim, przeszkolił ok. 100 000 osób.

bieżąca sytuacja gospodarcza i polityczna. Wszyst-

Październik tego roku jest miesiącem szczególnym

kie te czynniki mają wpływ na kształtowanie się

w edukacji XTB, ponieważ uruchomione zostają

kursu waluty w stopniu mniejszym lub większym,

dwa istotne projekty: xPuls – portal analityczno

zmieniającym się w czasie. Oczywiście nie można

-informacyjny, którego celem jest wspomaganie

pominąć tutaj czynnika emocji, który jest czę-

inwestorów z konkretnymi i skondensowanymi

ścią każdego rynku finansowego, bo każdy rynek

najważniejszymi informacjami z rynków oraz Tra-

finansowy odzwierciedla nastroje inwestorów,

ding Academy – portal edukacyjny, którego start

a inwestorom nieustannie towarzyszą emocje.

zaplanowany jest z końcem miesiąca, mający na

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych

celu udostępnienie inwestorom kompletnego za-

czynników, znaczenie emocji w zależności od sy-

kresu wiedzy niezbędnej do świadomego i efek-

tuacji może być większe lub mniejsze. Wzrost tego

tywnego inwestowania.

znaczenia widać zwłaszcza w przypadku przebija5. Jakie są plany na dalszy rozwój XTB?

nia poziomów cen, które są istotnymi poziomami
psychologicznymi wsparcia czy oporu. Natomiast
w żadnym wypadku nie należy przeceniać czynni-

XTB w ostatnich latach podejmował dynamiczną

ka emocji.

ekspansję oferty dla inwestora indywidualnego
na rynkach zagranicznych. Obecnie istniejemy

4. Zatem czy są jakieś konkretne cechy, którymi

na ponad 10 rynkach europejskich wychodząc

powinien odznaczać się dobry trader?

naprzeciw potrzebom inwestorów Forex. XTB to
jednak nie tylko Forex dla inwestorów indywidu-

Dobry trader powinien przede wszystkim mieć

alnych. Od kilku lat tworzymy własną technologię

wiedzę, umiejętność panowania nad swoimi emo-

tradingową, udostępniamy naszym Klientom wła-

cjami i świadomość ryzyka związanego z danym

sne platformy inwestycyjne xStation, rozwiązania

typem inwestycji.

handlu mobilnego xMobile czy xTab, możliwość

Minimalny poziom wiedzy to przede wszyst-

handlu społecznościowego xSocial oraz sklep

kim ogólne rozumienie funkcjonowania rynku,

z aplikacjami automatyzującymi i wspomagają-

na którym chcemy inwestować, wiedza na temat

cymi handel xStore. Technologia tradingowa po-

metod analizy tego rynku, identyfikacji momen-

wstająca w Grupie XTB udostępniana jest również

tów otwarcia i zamknięcia transakcji. Dobry tra-

innym instytucjom finansowym na całym świecie

der nie powinien również zapominać o każdora-

i cieszy się rosnącą popularnością w relacjach

zowym ustawianiu zleceń obronnych typu Stop

B2B. Dalszy rozwój Grupy XTB planujemy więc

Loss czy Take Profit. Dbałość o techniki pano-

na kilku odrębnych poziomach. Globalnie będzie

wania nad emocjami gwarantuje konsekwencję

to kontynuacja rozwoju oferty dla inwestorów

w wykonywaniu obranej strategii inwestycyjnej

indywidualnych w ramach znanego na rynku pol-

bez względu na okoliczności, które występują

skim XTB, ale też prace nad technologią oraz jej

w tzw. międzyczasie. Świadomość ryzyka inwe-

wdrażanie w innych instytucjach finansowych już

stycyjnego to natomiast niezbędny czynnik, który

w ramach podmiotów w Grupie XTB. Naszym ce-

pomaga we wspomnianym utrzymywaniu emocji

lem jest stworzenie technologii tradingowej, któ-

na odpowiednim poziomie. Pamiętajmy, że każda

ra znajdzie się w pierwszej dziesiątce najlepszych

inwestycja to ryzyko. Poziom ryzyka zależy od po-

tego typu rozwiązań na świecie. W chwili obecnej

ziomu potencjalnego zysku i czasu, w którym ten

niedaleko nam już pierwszej dziesiątki. Od strony

zysk może być osiągnięty. Nie jest to w żadnym ra-

XTB znanego na rynku polskim i oferującego roz-

zie wiedza tajemna i wydaje się kwestią oczywistą,

wiązania tradingowe inwestorom indywidualnym,

a nadzwyczaj chętnie właśnie o niej zapominamy.

chcemy nadal istotnie przyczyniać się do rozwoju

Obecnie na rynku jest wiele możliwości zdobywa-

polskiego rynku inwestycyjnego i świadomości

nia wiedzy na temat inwestycji, na temat kontroli

jego uczestników. Poza wspomnianymi projekta-

emocji czy samych technik obsługi platform inwe-

mi xPuls i Trading Academy mamy w zanadrzu

stycyjnych. Każdy inwestor chcący zostać dobrym

kilka innych istotnych projektów, które planujemy

traderem, powinien przejść minimum przez kilka

uruchomić w kolejnych miesiącach. Zależy nam na

szkoleń, aby rozpocząć inwestycje w sposób roz-

możliwie największej popularyzacji wiedzy na te-

sądny. XTB mając świadomość wagi jaką ma wie-

mat inwestycji, wierzymy bowiem, że polski rynek

dza, podejmuje szereg działań edukacyjnych, w ra-

kapitałowy ma przed sobą wielkie szanse rozwoju.

mach których na przestrzeni lat swojej aktywności

Rozmowę przeprowadziła Marta Adamczewska
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CO Z TYM EURO?

Ponad osiem lat temu Polska zobowiązała się do przyjęcia euro wstępując do Unii

Europejskiej. Od tamtego czasu padały
różne daty przystąpienia do unii monetarnej, jednakże kryzys, który rozpoczął się
w 2008 roku, czasowo zablokował Polsce tę
możliwość.
wa-

się historycznie znajome, a rezultat takich dążeń

runki, tzw. Kryteria Konwergencji. Jednak pa-

jest wszystkim doskonale znany. Zniechęcająca

trząc na sytuację z innej perspektywy, wśród

jest także wizja znalezienia się w sytuacji podobnej

pogrążonych w recesji państw Europy, Polska

do tej, w jakiej znalazły się kraje południa Europy.

przeszła przez pierwszą falę kryzysu obronną

Rozchwiana strefa euro zmusza do jednej, prostej

ręką. Zostało to wykorzystane przez rządzących

refleksji: dołączymy, gdy Eurostrefa sama się zre-

do określenia Polski mianem „Zielonej Wyspy”

strukturyzuje. Nie chcemy przecież skończyć jak

na mapie Europy. Czy to rzeczywiście zasługa rzą-

tamci.

Przestaliśmy

spełniać

restrykcyjne

Cytując prof. Leszka Balcerowicza: „Do stre-

dzących, że zostaliśmy ocaleni od dramatycznego

fy euro można wejść dobrze albo źle. Aby wejść

w skutkach kryzysu?
Nie mnie to oceniać. Prawda jest taka,

dobrze, trzeba zrobić reformy, które i tak są Pol-

że to między innymi dzięki płynnemu kurso-

sce potrzebne, by uniknąć trwałego spowolnienia

wi złotego, zdołaliśmy wyjść ponad „czerwoną

naszej gospodarki”. Według profesora, aby unik-

kreskę”. Na płynnym kursie zyskiwali zwłasz-

nąć trwałego spowolnienia gospodarczego, które

cza eksporterzy. Przy deprecjacji złotego ich do-

mogłoby na długie lata zamknąć drogę Polski do

chody rosły, co zachęcało ich do dalszego inwe-

strefy euro, należy zwrócić szczególną uwagę na

stowania, rozwoju i zatrudniania. Dzięki temu

trzy negatywne elementy: spadający wskaźnik za-

Polska mogła szczycić się mianem „Zielonej Wy-

trudnienia, utrzymywanie niskiego współczynni-

spy”. Można zatem zapytać: Po co nam euro?

ka inwestycji w stosunku do PKB oraz spadające

Przecież doskonale radzimy sobie bez niego,

tempo poprawy efektywności. Praca nad tymi ele-

w przeciwieństwie do największych europejskich

mentami miałaby poprawić wzrost gospodarczy,

gospodarek. Zważyć należy również na to, iż bę-

co zaowocowałoby „dobrym” wejściem do strefy

dąc „poza wspólną walutą”, pozwalamy własnemu

wspólnej waluty.

Bankowi Centralnemu prowadzić naszą politykę

Bezspornym jednak pozostaje stwierdzenie,

monetarną. Centralne jej sterowanie przez wielu

iż strefa euro się reformuje. Najprawdopo-

uważane jest za pomysł chybiony i nieefektywny.

dobniej nie będzie ona miała wiele wspólnego

W końcu kto, jak nie my sami, może wiedzieć naj-

ze swoim współczesnym wyglądem. Trudno oprzeć

lepiej, jak zarządzać naszymi pieniędzmi. Ignoro-

się wrażeniu, że rzeczona strefa euro, staje się

wanie odmienności ekonomicznej i kulturowej na

swego rodzaju „Elitarnym Klubem”. Przyjęcie paktu

rzecz centralnie sterowanej polityki, może wydać

fiskalnego oraz powołanie do życia Unii Bankowej
16
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„

mają być narzędziami odbudowy i dalszego kształ-

przez Polskę wspólnej waluty prowadzone są już

towania wspólnej waluty. Będzie bardziej restryk-

od wielu lat przez najtęższe ekonomiczne umysły.

cyjnie, zwiększona zostanie wewnętrzna dyscypli-

Mimo to, ciężko jest wypracować sobie jednolite

na, ale może właśnie to pomoże euro być walutą

zdanie na temat akcesji Polski do tej grupy. Jest

odporną na kryzysy. Stabilizacja powinna pomóc

wiele argumentów za i przeciw, poza tymi przyto-

w przywróceniu zaufania, co za tym idzie w przy-

czonymi wyżej, nad którymi kopie od lat kruszą

wróceniu wzrostów zarówno tych gospodarczych,

zwolennicy i przeciwnicy euro. Wiele czynników

jak i giełdowych.

ma wpływ na sformułowanie ostatecznej odpowiedzi dotyczącej opłacalności wejścia do strefy

Stary Kontynent musi
reagować zdecydowanie
bardziej dynamicznie

euro. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej, umiejętność państw Europy do jeszcze
większego zacieśnienia współpracy gospodarczej
i politycznej. Przy tak dynamicznie rozwijającym się świecie, Stary Kontynent musi reagować
zdecydowanie bardziej dynamicznie. Czasy hegemonii Europy na arenie międzynarodowej się

Przyjęcie wspólnej waluty zaowocuje również

skończyły. Dziś to nie my dyktujemy warunki, dziś

usunięciem ryzyka kursowego, co jest aspektem

my zaciskamy zęby i próbujemy dostosować się

bardzo znaczącym dla rodzimych przedsiębiorców.

do rzeczywistości.

Silne wahania kursowe nie pozwalają im na długo-

Jedno jest pewne: strefa euro stanie się głów-

terminowe planowanie swojej działalności. Rozwój

nym obiektem zainteresowania Unii Europejskiej.

handlu z państwami Eurostrefy byłby dużo stabil-

To w niej będą zapadały najważniejsze polityczne

niejszy po przyjęciu euro. Tu jednakże pojawiają

i ekonomiczne decyzje. Tu skupi się cała uwaga

się hucznie rozbrzmiewające głosy sceptyków któ-

i wysiłek, aby podupadającą Europę podźwignąć

rzy twierdzą, iż aby uniknąć ryzyka kursowego, wy-

na nogi. Pieniądze przeznaczane na walkę z szale-

starczy zaopatrzyć się w odpowiednie instrumenty

jącym w strefie euro kryzysem stanowią około 30%

pochodne. Hedging, opcje oraz inne derywaty

PKB całej Unii Europejskiej w czasie, gdy budżet

okazują się być skutecznymi narzędziami w walce

unijny wynosi zaledwie 1% PKB Unii. Głównym

z ryzykiem kursowym.

torem polityki europejskiej nie będzie szeroki bu-

Zmieniając punkt odniesienia, jak wpro-

dżet, w którym bogaci pomagają państwom gorzej

wadzenie euro wpłynie na najuboższą część spo-

rozwiniętym dogonić czołówkę Europy, a stabil-

łeczeństwa? Świadczenia emerytalne w Polsce są

ność w strefie euro. Według Jacka Saryusza-Wol-

na wyjątkowo niskim poziomie w stosunku do

skiego Europa rozchodzi się na dwie części. Od

innych państw członkowskich. Politycy twierdzą,

pewnego czasu zauważyć można, iż każdy zaczyna

że wstąpienie do strefy euro spowoduje szybki

coraz mocniej pilnować swego, a ignorancją było-

wzrost płac. Emerytury niestety nadal będą uza-

by uważać, że ten trend nie będzie się pogłębiał.

leżnione wyłącznie od stanu budżetu. W sytuacji,

Możliwe nawet, że obecny siedmioletni budżet

gdy liczy się każdy grosz, tzw. inflacja zaokrą-

unijny będzie już ostatnim. Dalsza integracja po-

gleń nie może mieć miejsca. Jeżeli dany arty-

głębiać może się już w ramach Eurostrefy. Polska

kuł obecnie kosztuje 10 PLN, to po przewaluto-

dostała ogromną szansę, aby maksymalnie wyko-

waniu powinniśmy za ten sam artykuł zapłacić

rzystać te fundusze. Nie możemy uzależniać się od

2,5 EUR. Jednakże biorąc pod uwagę obecny

łatwych pieniędzy, ponieważ najprawdopodobniej

trend, za ten sam artykuł zapłacimy 2,59 EUR lub

już ich więcej nie będzie. Wygląda na to, że jedyną

nawet 2,99 EUR. Kilka europejskich instytutów

szansą aby dotrzymać kroku zachodowi Europy

ostrzega przed tym zjawiskiem. Wystąpiło ono

jest wstąpienie do Eurogrona.

w 12 krajach, które jako pierwsze przyjęły wspólną

Zatem czy Polskę stać na to, aby nie wziąć

walutę. 0.09-0.28 punktów procentowych – tyle

udziału, w najważniejszym europejskim przedsię-

wyniosła inflacja poprzez sam efekt zaokrąglenia

wzięciu? Odpowiedzi jednoznacznej nie ma. Każdy

cen. Taka sama sytuacja (wzrost inflacji o 0.2-0.3

musi wypracować swoje stanowisko tego dotyczą-

punktu procentowego), wystąpiła w Słowenii , któ-

ce, nie mniej jednak należy pamiętać, że zawsze

ra w 2001 roku zdecydowała się na przyjęcie euro.

lepiej przystawać do silniejszych.

Portfele wielu Polaków nie są w stanie ponieść
takiego kosztu członkostwa w elitarnym gronie ja-

Michał Widawski

kim jest strefa euro.

michal.widawski@skninwestor.com

Dywagacje na temat sensowności przyjęcia
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POLITYKÓW
SKOK NA KASĘ
Rosnący dług publiczny to problem nie tylko takich krajów jak Grecja, Włochy czy

Portugalia. Zadłużenie Polski również rośnie bardzo szybko. Na koniec 2012 roku
według oficjalnych statystyk wyniosło ono
około 53% PKB.
Gdyby dług liczyć metodologią ESA95, już

Niewątpliwą zaletą OFE był fakt, że trzymane

teraz nasze zadłużenie wynosi 57,3%, co oznacza

w nich pieniądze były niezależne od państwa i po-

otarcie się o drugi konstytucyjny próg ostrożno-

lityków, a akcje czy obligacje tam przecgowywane

ściowy. Rząd mógł zacząć wprowadzać dawno

były dobrem realnym, a nie zapisem księgowym.

obiecywane reformy jednak wybrał drogę krótszą.

Dlatego OFE, choć nieefektywne, dawały pewne

Pierwszym pomysłem było zawieszenie progów

poczucie bezpieczeństwa i broniły nas przed nie-

ostrożnościowych. Po co ryzykować poparcie wy-

odpowiedzialnymi decyzjami polityków. Do teraz.

borców, skoro zamiast przeprowadzania niepo-

Podstawowym argumentem za tzw. „reformą”

pularnych reform wystarczy wprowadzić prawo,

OFE był fakt, iż środki, które przekazuje im pań-

które pozwoli ominąć niewygodne zapisy w kon-

stwo, inwestują w obligacje skarbowe. Taki system

stytucji. Kolejnym pomysłem, o którym warto

powodował, że zadłużenie państwa rosło właściwie

wspomnieć w poniższym tekście, jest nacjonaliza-

bez celu. Państwo dawało funduszom pieniądze na

cja środków zgromadzonych w OFE.

zakup obligacji, które samo emituje. Można pod-

System emerytalny w Polsce od dawna kule-

nieść argument przytoczony wcześniej – OFE fak-

je. Społeczeństwo się starzeje i coraz więcej emery-

tycznie posiadały obligacje. Jednak jeśli nie ufamy

tur będzie finansowanych z jednego wynagrodze-

państwu to i tak nie ma znaczenia czy pieniądze

nia. Stąd rosnąca dziura w ZUS. Drugi filar emery-

będą w OFE czy w ZUS. W przypadku bankructwa

talny – OFE, również nie jest efektywny. OFE zaro-

państwo nie będzie miało środków ani na wypła-

biły od początku działalności średnio około 251%,

ty emerytur ani na spłatę obligacji. Dlatego zakaz

w tym samym czasie WIG20 urósł o około 72%. Wy-

inwestowania OFE w polskie papiery skarbowe

gląda nieźle, ale jeśli dodać do tego fakt, że indeks

wydaje się słuszny, jednak zabranie wszystkich

WIG20 nie uwzględnia dywidend to okaże się, że

zgromadzonych do tej pory obligacji i ich umo-

wynik OFE nie jest lepszy od najprostszego portfe-

rzenie jest zwykłą nacjonalizacją pod szyldem na-

la, który jedynie odwzorowałby skład indeksu blue

prawy systemu emerytalnego. Co więcej, OFE były

chipów. Weźmy jeszcze pod uwagę opłaty pobie-

źródłem naturalnego popytu na polskie obligacje

rane przez fundusze i fakt, że dużą część środków

skarbowe, w dodatku popytu stabilnego. Zagra-

inwestują one w obligacje skarbowe, które może

niczni inwestorzy potrafią bardzo szybko wyco-

nabyć każdy obywatel nieznający się na rynkach

fywać się z rynków takich jak Polska w chwilach

finansowych. Odnosząc się do powyższego faktycz-

niepokoju, o czym mogliśmy się niejednokrotnie

nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, iż OFE

przekonać. Obligacje już dawno przestały być

są nieefektywne.

instrumentem spokojnym, przybrały charakter
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System emerytalny w Polsce
od dawna kuleje.
Społeczeństwo się starzeje
i coraz więcej emerytur
będzie finansowanych
z jednego wynagrodzenia...
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narzędzia spekulacyjnego. Bez stabilizacji popytu
na papiery skarbowe, rząd musi liczyć się z większą zmiennością polskich papierów dłużnych.
Drugim rynkiem, na który warto zwrócić
uwagę podczas przemian systemu emerytalnego jest warszawska GPW. Tu nie ma już żadnych wątpliwości – z punktu widzenia inwestorów reforma jest fatalną informacją. Co miesiąc
do funduszy wpływać będzie 820 mln PLN.
W teorii pieniądze te będą mogły być wykorzystane w całości na zakup akcji, jednakże należy wziąć pod uwagę odpływ środków do ZUS.
Będzie on następował poprzez przenoszenie środków osób, które przejdą na emeryturę za mniej niż 10 lat. Co prawda będzie
to następowało stopniowo, ale według szacunków spowoduje to miesięczny odpływ kapitału w wysokości 566 mln PLN. Zatem
w nierealistycznie optymistycznym scenariuszu,
w którym wszyscy pozostają w OFE, środki na zakup akcji i tak zostaną ograniczone do nieco ponad 250 mln PLN. Jeśli udział
osob wybierajacych OFE będzie mniejsza niż
70%, OFE będą musiały liczyć się z odpływem środków netto, aż do sumy 400 mln PLN
w przypadku, gdy tylko 20% osób pozostanie
w II filarze kapitałowym. Jakimś pocieszeniem dla
inwestorów, może być to, że akcje w posiadaniu OFE
nie zostaną przekazane ZUS-owi, tylko pozostaną
w zarządzaniu funduszy. Jednak przy realistycznych założeniach, te i tak będą musiały
je sprzedawać, aby uzyskać środki na bieżące
wpłaty do ZUS. „Reforma” jest jednym z powodów, dla których warszawska GPW w tym
roku jest tak nisko wyceniana przez inwestorów.
Znamy już przyczyny i potencjalne skutki zmian,
pozostaje pytanie czy warto przeprowadzać działania, które są powszechnie krytykowane. Wiarygodność naszego kraju na pewno ucierpi na całej
reformie. Zagraniczni inwestorzy i komentatorzy
otwarcie krytykują poczynania ministra Rostowskiego. Z drugiej strony jednorazowe umorzenie
obligacji skarbu państwa spowoduje obniżenie
długu publicznego do ok. 47% PKB!
Problem rosnącego zadłużenia nagle „znika”. Znów będzie czas na odkładanie prawdziwych reform w nieskończoność, a wyborcy będą
zadowoleni, gdyż nie trzeba będzie przeprowadzać
cięć wydatków socjalnych ani podnosić podatków.
Podsumowując, wpływ działań rządu na polski
rynek kapitałowy jest jednoznacznie negatywny,
z punktu widzenia emeryta niewiele się zmienia, z punktu widzenia polityka „reforma” jest
błogosławieństwem.

Mateusz Adamkiewicz
mat.adamkiewicz@gmail.com
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DECIDING ABOUT

TRANSPARENCY

Transparency contributes to organizational health. Despite the value of truth telling

and the benefits it brings, many people,
CEOs, managers and employees are facing
difficulties when making ethical decisions.
This doubt and uncertainty is not connected to a single company, but it is a general
problem. In today’s emerging digital age
there is no place to hide any information
thanks to virtuality enabling information
to travel at the speed of light.
have been avoided, but fear, evoked by suppres-

How to cope with difficulties of decision-

sion, predominated over ethics.

‑making, concerning embedding transparency in
different circumstances? I will analyze three ca-

In the case of NASA, transparency was what

ses that happened in the past and the dilemmas

was needed, but there was no honest and open

connected with them whether to act transparent

communication channel between management

or not, namely from science and technology till

and employees, thus the problem arose. NASA

corporations and politics. This also includes im-

management should give example to employees

plications and consequences, both to the interior

and promote culture of candor, starting from

and the exterior of environment.

themselves - even the most inconvenient opinion

Employees behave in such a way as to be

employees want to express, without allowing them

rewarded by organizations. As we know from the

to sugarcoat the information. Transparency would

history, unpleasant news was in most cases not

enhance ethics in the organization.

welcomed by leaders. Transparency by leadership

If a corporation does not want to disclose

is closely related to employees’ ethical behavior at

unwanted information and employees feel that se-

work. Moreover, employees copy the behavior of

cret activity violates their ethics, they do one of the

their leaders as they are the ones that set exam-

three following things - continue to work hiding

ple. Organizations that promote ethical behavior

their feelings, quit or speak up.

and openness would get feedback from employees.

Another example, Enron was an American

Truth telling can be harmful, yet also constructive.

energy company, where chairman Kenneth Lay

Before Columbia shuttle launch, NASA engineers

was under suspicion of accounting scandal, yet he

requested a damage assessment, but were over-

did not admit that. One employee, Sheron Watkins,

ridden by management. They were afraid to raise

sent an anonymous memo to Lay with accusation.

safety concerns because of fear for their careers.

When Lay identified Watkins, he met with her and

During the Columbia shuttle disaster foam insu-

discussed the case. Lay, although made promises

lation from the external tank damaged left wing’s

to her, but he never fulfilled any of them, leaving

thermal protection system. The disaster could

the problem unsolved. Eventually her writing was
22

made public by congressional investigators. Lay

home is then brought to organization. Character

wouldn’t have engaged in accounting scandal if

trait needed in discerning what is right or wrong

the corporation had been transparent. Instead, he

and acting unashamed on behalf of that is integri-

must have had behaved ethically.

ty. Above-mentioned examples, although chosen

„

What Watkins did, although being called

from many situations that took place, show that

whistleblower, was speaking truth to power. Creating

transparency is not only an organizational issue,

a culture of sincerity starts at the top. Leaders cre-

it’s each and every individual’s concern. Whether

ate a space of candor people then enter. So top ma-

in situations when a group of people discusses

nagement is the one who decides about adopting

a matter and one doesn’t reveal crucial informa-

transparency into a corporation and thus free flow

tion, when it’s about the lives of people, even on

of information.

a daily basis when it’s about acting and behaving
ethically, doing the right thing not violating the
rules. It would save time and health when there

Transparency by
leadership is
closely related to
employees’ ethical
behavior at work

wouldn’t be any reason to disclose wrongdoings,
which wouldn’t exist. Speaking truth we don’t
have to remember what we said, because it’s consistent with the events and information rooted in
our minds.
Before saying or doing, each of us should
remember about analysis, questioning and rethinking our own assumptions. People shouldn’t be
afraid to speak their minds, everyone should have
their freedom of speech. Discussing, welcoming

Power does not confer infallibility on any-

other points of view, getting to know different per-

one. Deciding about acting transparently, whether

spectives and not rejection and disrespect are the

as an individual or a group, demands circumstan-

approaches needed in the 21st century.

ces analysis, ethical thinking, but first and fore-

Natalia Bednarek

most humility, and starts from the very inside. The

natalia.bednarek@skninwestor.com
recenzent:

problem is that people in power form shared ide-

dr Jerzy S.- Czarnecki

as without examining them holding together and
forgetting about common sense. Leaders acting as
listeners and teachers are far more contributing to
the honest and open work environment than those
certain of never being wrong.
John F. Kennedy practiced groupthink till
that moment. President and his advisors were to
make decision. Kennedy’s top advisers knew facts
that supported contrary decision to that which
was made, however they concealed it. They decided to invade Cuba at the Bay of Pigs, which as
an outcome of a groupthink, turned out a mistake.
That shows Kennedy’s and his advisors’ tight-knot relationship, which disrupted reasonable
thinking and decision making. Groupthink is prone to contributing to the contrary of disclosure,
namely suppression. In this respect rethinking
old assumptions and considering the decision,
even when working in group can help avoiding misjudgment. Transparency, thus candor, could help
avoid groupthink error.
The question we have to ask ourselves is
whether each of us doesn’t feel that secret activity
violates our morality. In fact, making decisions is
up to everyone’s individual ethical code. Work behavior is rooted in family life. What is learned at
23

ENERGETYCZNE

IMPERIUM

W 1983 roku Dietrich Mateschit, ówczesny

dyrektor marketingowy austriackiego oddziału firmy Procter & Gamble, odbył po-

dróż służbową do Tajlandii. Nie spodziewał
się, że będzie ona momentem przełomowym w jego życiu.
Czerwony Bizon
Gdy po długim i męczącym locie doskwierało

był wytwarzany. Wszystkie negatywne opinie

mu uczucie jet lagu, w jednym z barów poda-

dotyczące napoju okazały się jednak wytworem

no mu lokalny napój o nazwie Krating Daeng

doskonale zaplanowanej kampanii marketingo-

(czerwony bizon), który na tajlandzkim rynku

wej, opierającej się na marketingu wirusowym.

dostępny był od lat siedemdziesiątych. Na po-

Z początku krytykowany napój, wzbudził zainte-

czątku Mateschit nie był przekonany co do jego

resowanie kontrowersjami wokół siebie. Wielu

skuteczności. Szybko jednak zmienił zdanie, gdy

ekspertów uważa początkowe działania Red Bulla

za sprawą tajemniczej mikstury, uczucie zmęcze-

za partyzanckie. Osoby odpowiedzialne za pro-

nia minęło. Od razu postanowił skontaktować się

mocję odwiedzały popularne austriackie kluby

z tajlandzkim biznesmenem Chaleo Yoovidhya

i rozrzucały puste puszki po napoju na podłodze

i zaproponować mu wejście z czerwonym bizo-

w celu zbudowania świadomości marki wśród po-

nem na rynek europejski. Porozumienie pomię-

tencjalnych nabywców. Kolejnym innowacyjnym

dzy przedsiębiorcami zostało osiągnięte. Każdy

pomysłem była współpraca z właścicielami klu-

z nich zainwestował 500 tys. USD w nowopow-

bów, którzy w zamian za zorganizowanie wydarze-

stające przedsiębiorstwo i w 1984 roku założyli

nia pod szyldem Red Bulla mieli otrzymać produkt

firmę Red Bull GMBH z siedzibą w Fuschl Am

całkowicie za darmo. Wszystkie te działania spo-

See nieopodal Salzburga. Trzy lata później, mimo

wodowały, że już w 1988 roku sprzedano ponad

negatywnych opinii ekspertów, według których

milion puszek Red Bulla.

napój ze względu na dziwny smak i wysoką cenę
skazany był na porażkę, pierwsze puszki Red Bulla

Energetyczna hegemonia

trafiły na austriacki rynek. Było to nie tylko wpro-

W 1992 roku rozpoczęła się ekspansja na rynki za-

wadzenie do sprzedaży całkowicie innowacyjnego

graniczne, w Polsce napój energetyczny spod mar-

produktu, lecz również stworzenie nowej kategorii

ki czerwonego byka jest dostępny od 1995 roku.

produktów – napojów energetycznych.

Firma rozwija się bardzo dynamicznie, stale zwiększając swój zasięg - obecnie Red Bull dostępny jest

Milion puszek w rok

w 165 krajach i zatrudnia 8 966 osób. Rosnące

Wejście Red Bulla na rynek europejski miało

ceny oraz wahania kursów walut przyczyniły się

nietuzinkowy przebieg. Pojawiły się plotki odno-

do wzrostu obrotów firmy w 2012 roku, które wy-

śnie pochodzenia składników, z których Red Bull

niosły 4,93 mld EUR - wzrost o prawie 16% w po24

rok

1987 Red Bull po raz pierwszy na rynku austriackim

rok

1992 ekspansja na rynki zagraniczne

rok

1995 Red Bull na rynku polskim
Red Bull dostępny jest w

165
krajach
2

Red Bull sponsoruje
zespoły Formuły 1

5 klubów

piłkarskich

~ 500

sportowców z całego świata

...
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równaniu do roku 2011. Intensywna ekspansja na
rynki zagraniczne przełożyła się również na wzrost
wolumenu sprzedaży. Rok 2012 był pod tym względem rekordowy, sprzedano ponad 5,2 mld puszek.
Pomimo usilnych starań ze strony wielkich koncernów takich jak Coca-Cola (Burn Energy Drink) oraz
PepsiCo (Adrenaline), Red Bull wciąż pozostaje
światowym liderem na rynku napojów energetycznych, który według prognoz ekspertów w najbliższym czasie osiągnie wartość 27 mld EUR. Swoją
silną pozycję na światowym rynku napojów energetycznych Red Bull zawdzięcza bardzo dobrze pro-

Osoby odpowiedzialne
za promocję odwiedzały popularne (...)
kluby i rozrzucały
puste puszki po
napoju na podłodze

wadzonym działaniom marketingowym, na które
wg nieoficjalnych źródeł firma wydaje około
30% przychodów.
Skrzydła dla aktywnych
Marka od samego początku miała kojarzyć się
z określonym stylem życia, stąd silny nacisk na
promocję poprzez muzykę i sport. Strategia reklamowa opiera się na sloganie reklamowym „Red
Bull doda Ci skrzydeł”, znanym przez każdego kto
choć raz zetknął się z produktem czy wydarzeniem
pod patronatem Red Bulla. Firma jest najważniejszym sponsorem sportów ekstremalnych i znacząco
przyczyniła się do ich rozwoju, przy okazji doskonale promując swoją markę. Sponsoruje dwa zespoły
Formuły 1, pięć klubów piłkarskich oraz około 500
sportowców z całego świata. Są wśród nich między innymi: Shaun White (snowboardzista), Felix
Baumgartner (base jumper), Sebastian Vettel (kierowca wyścigowy) i znany nam wszystkim Adam
Małysz. Według Business Insider, Red Bull znajduje
się w pierwszej dziesiątce najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie wśród użytkowników Social
Media. Firma posiada Red Bull Media House, który
odpowiedzialny jest za montowanie filmów, relacji
z wydarzeń, prowadzenie oficjalnej strony internetowej oraz fanpage’u, publikacje artykułów oraz
wydawanie Red Bulletinu.
No. 1
Obrana na początku istnienia firmy droga i konsekwentne realizowanie przyjętej strategii pozwalają
optymistycznie patrzeć na przyszłość marki. Konkurencja, choć depcze Red Bullowi po piętach, jeszcze
przez długi czas nie będzie w stanie zdetronizować
go z pozycji światowego lidera napojów energetycznych. Firma w swoich planach na przyszłość na
pewno przewiduje realizację wielu ciekawych przedsięwzięć pokroju projektu Red Bull Stratos, których
przebieg z zapartym tchem będzie śledzić cały świat.
Łukasz Pietrowski
lukasz.pietrowski@skninwestor.com
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POD WYMIAR,

CZYLI RZECZYWISTOŚĆ NA MIARĘ KLIENTA
Kastomizacja - staje się koniecznością
a jednocześnie szansą i nowym polem do
działania dla ludzi wchodzących na rynek
pracy. Czym jest? Czym różni się ona od
personalizacji? Jak odpowiada na potrzeby
współczesnego biznesu? Jak zastosować ją
w praktyce?
Szyte na miarę
Najprościej mówiąc, kastomizacja to działania od-

w podejmowaniu swoich decyzji. Mając ogrom-

powiadające wymaganiom konsumenta. Stan Davis

ne możliwości wyboru dóbr i usług, potencjalny

użył po raz pierwszy określenia Mass Customiza-

klient szuka czegoś, czego nie może mieć nikt inny.

tion w 1987 roku, określając w ten sposób sytuację,

Poszukuje on produktów przygotowanych specjal-

w której duża liczba klientów może być obsłużona

nie na jego życzenie i odpowiadających dokładnie

indywidualnie w tym samym czasie. Aby łatwiej

jego potrzebom. Nie jest już tylko pionkiem w grze

wytłumaczyć założenia kastomizacji przytoczę

rozgrywanej przez biznes, dziś to on kieruje roz-

przykład Nissana, który kierował się w produkcji

grywką. Marc Levy powiedział: „Ludzie nie kupują

zasadą 5A (anybody, anything, any volume, any

rzeczy dla tego, co mogą z nimi zrobić, ale dla tego,

time, anywhere), w której chodziło o to, aby ofe-

jakie niosą za sobą znaczenie”.

rować dowolnemu klientowi, dowolny produkt,
w dowolnej ilości i w dowolnym miejscu i czasie.

Geneza trendu

Możliwe jest zaobserwowanie podobieństwa ka-

Aby zrozumieć podstawę istoty kastomizacji, na-

stomizacji do prac rzemieślników w zamierzchłych

leży obiektywnie stwierdzić, iż ludzka osobowość

czasach, którzy ręcznie przygotowywali unikato-

niewiele się zmieniła od czasów ubrań szytych na

we zamówienia. Dzisiaj producent do dyspozycji

miarę i dzieł sztuki na zamówienie. Wciąż aktual-

ma jednak całą gamę udogodnień technicznych,

ne jest powiedzenie: „Pokaż mi co masz, a powiem

technologicznych i marketingowych, które po-

ci kim jesteś”. Człowiek, który nie ma talentu ar-

magają w dostosowaniu produktu do oczeki-

tystycznego, tylko tym co posiada może wyrazić

wań klientów. Aby utrzymać się na dynamicznie

siebie. Produkt skastomizowany zaspokaja po-

zmieniającym się rynku, przedsiębiorstwo musi

trzeby człowieka na prawie wszystkich poziomach

ewoluować, rozwijać się tak, jak organizmy żywe

piramidy Maslowa. Oprócz swojej podstawowej

muszą dostosowywać się do zmian środowiska.

funkcji, która jest doskonale dopasowana do pre-

W XXI wieku firmy muszą stawić czoła między in-

ferencji klienta, posiadane dobro pozwala na auto-

nymi globalizacji, rosnącej konkurencji oraz coraz

ekspresję, wyrażenie indywidualności posiadacza

większym wymaganiom bogacących się klientów.

lub też zasygnalizowanie jego przynależności do

Cena oraz stosunek ceny do jakości nie są już jedy-

określonej grupy społecznej, co odpowiada trzem

nymi czynnikami, którymi konsument kieruje się

najwyższym poziomom piramidy potrzeb. Samo
27
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doświadczenie płynące z możliwości wpływania
na proces kreowania produktu może wywołać
w kliencie poczucie władzy, szacunku ze strony
producenta oraz radość z twórczego wyrazu, zabawy, która jest możliwa ze względu na coraz więcej
wolnego czasu i łatwość kontaktu z firmami poprzez Internet. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Fiore, Lee i Kunza. Przykładem
satysfakcji płynącej z kreacji jest zabawa klockami LEGO, stworzenie własnych zabawek (www.
buildabear.pl) lub dla całkiem dorosłych - butów

„

własnego projektu, jak NIKE ID lub My Adidas
Originals.

Działanie w praktyce

Poznawszy podstawy zasadności istnienia spersonalizowanej produkcji, prześledźmy teraz na czym
polega sam proces kastomizacji od strony naukowej. Piramida działania kastomizacji pokazuje poziomy, na jakich rozgrywa się proces wytwarzania
zindywidualizowanych produktów i usług.

Potencjalny klient
szuka czegoś,
czego nie może
mieć nikt inny...

Z jednej strony na szczycie piramidy znajduje się to, po co przychodzi klient, a więc zaspokojenie jego potrzeby, z drugiej strony u samych
fundamentów znajdziemy koszty wytworzenia
oraz relacje z klientem. Koszty wytworzenia produktu kastomizowanego nie odbiegają od standardowych kosztów produkcji i pozwalają na pozostanie w tym samym sektorze rynku. O masowej
kastomizacji można mówić wtedy, kiedy cena
produktu unikatowego nie przekracza więcej niż
o 10 - 15% ceny artykułu standardowego. Tymczasem, informacja na temat oczekiwań konsumenta pozwala na nawiązanie długotrwałej, bliskiej
i indywidualnej relacji, która skutkuje wzrostem
zaufania i lojalności wobec marki. Co więcej, znajomość zachowania i preferencji klienta umożliwia eliminację niedogodności, czy konieczności
powtarzania procesu wyboru. Producent może
automatycznie dostosowywać produkt do zamawiającego w oparciu o swoją wiedzę na jego temat.
Ten rodzaj kastomizacji określamy kastomizacją
transparentną. Stosowana jest ona szczególnie
w sklepach internetowych, gdzie w bazie danych
zapisywany jest na przykład rozmiar danej osoby
czy preferowany sposób dostawy.
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Dywersyfikacja według zapotrzebowania

sonalizacja opiera się o komunikację i interakcję

Warto uzmysłowić sobie, iż w zależności od zakre-

dwóch stron procesu: klienta i producenta, umoż-

su wpływu klienta na ostateczną postać produktu

liwiającą uzyskanie informacji o oczekiwaniach

wyróżnia się różne typy kastomizacji. W dużym

w stosunku do obiektu zakupu a w konsekwencji

stopniu wpływ ten zależy od lokalizacji miejsca

dostosowanie oferty do oczekiwań klienta.

działania konsumenta w strumieniu tworzenia
Zmiana sposobu myślenia

wartości, w którym następuje przyporządkowa-

„

nie produktu do zamówienia konkretnego klienta.

Mając już jasno nakreślone definicje poszczegól-

Przez strumień wartości (value stream) rozumie

nych „-acji” warto zastanowić się, w jaki sposób

się wszystkie działania, począwszy od opracowa-

wdrożyć poszczególne indywidualizacje do proce-

nia projektu produktu, poprzez kolejne fazy prze-

su produkcji. Skoro kastomizacja jest tendencją,

twarzania i obróbki materiałów, dystrybucję oraz

która może zrewolucjonizować rynek dóbr i usług,

użytkowanie produktu. Jeżeli punkt przyporząd-

dlaczego tak wiele firm uważa, że nie może sobie

kowania produktu klientowi (Customer Order

na nią pozwolić? Czy kastomizacja może się udać

Decoupling Point) znajduje się we wczesnych fa-

tylko w małych firmach, gdzie prezes ma czas, aby

zach strumienia wartości, zakres wpływu klienta

spotkać się na indywidualnej rozmowie z klien-

może być bardzo duży i dotyczyć cech fizycznych

tem? Czy klient musi być skoncentrowanym na

produktu rzeczywistego (funkcji, rozmiaru). Mó-

sobie bogaczem? Nie. Kluczem do sukcesu jest

wimy wtedy o kastomizacji kolaboracyjnej. Wraz

zmiana sposobu myślenia pracowników fabryk.

z przesuwaniem tego punktu w dół strumienia

W odniesieniu do sfery zarządzania nowe syste-

wartości, zakres wpływu klienta jest coraz mniej-

my mają stanowić antidotum na problemy wyni-

szy. W końcowych fazach strumienia zmiany

kające z fragmentaryzacji realizowanych kolejno

w większym stopniu dotyczą cech wpływających

działań, przez pełne wprowadzenie takich rozwią-

na obraz produktu w oczach potencjalnego klien-

zań jak równoległe realizowanie zadań (concu-

ta, to znaczy opakowania, warunków dostawy czy

rent engineering), odchudzanie produkcji (lean

płatności i nazywane są kastomizacją kosmetycz-

production), czy podejście procesowe (process

ną. Jeśli zaś klient po nabyciu produktu ma możli-

management). Drugi kluczowy problem stanowi

wość samodzielnego dostosowania go, zgodnie ze

koordynacja działań. Szczególne znaczenie odgry-

swoimi indywidualnymi preferencjami, mówimy

wa nierozwiązany konflikt między zachowaniem

o adaptyzacji.

zasad autonomii i współdziałania, centralizacji
i decentralizacji, nie tylko w ramach pojedynczych

Kluczem do sukcesu
jest zmiana sposobu
myślenia pracowników fabryk

przedsiębiorstw, ale w ramach całego łańcucha dostaw (supply chain).
Małgorzata Gałka
malg.galka@gmail.com

Przykładem podejścia do indywidualizacji
adaptacyjnej może być system oświetlenia, które
klient samodzielnie aranżuje zgodnie z osobistymi
potrzebami, lub też sam produkt dostosowuje się
do klienta, jak w przypadku specjalnego rodzaju obuwia sportowego oferowanego przez firmę
Adidas, które po podgrzaniu dostosowują się do
rozmiarów stopy użytkownika. Produkt wychodzi
w tej samej formie z fabryki, jednak po dostarczeniu go do klienta podlega kastomizacji. W tym
momencie konieczne jest zaznaczenie różnicy
między kastomizacją a personalizacją. Zgodnie
z pierwszą metodą klient współtworzy produkt
finalny, podczas gdy w drugiej składa go jedynie
z części zaproponowanych przez producenta. Per30

POTĘGA FINANSOWA

KLUBÓW PIŁKARSKICH

Gdy w styczniu 2007 roku Michel Platini
został wybrany prezesem europejskiej fe-

deracji piłkarskiej, eksperci zgodnie twierdzili, że nadchodzi czas wielkich zmian
w funkcjonowaniu klubów piłkarskich na
starym kontynencie.
Jednym z flagowych pomysłów prezesa

Tegoroczne letnie okno transferowe zaowo-

UEFA jest zasada Financial Fair Play, w myśl któ-

cowało ustanowieniem nowej rekordowej kwoty

rej kluby nie mogą wydawać więcej, niż są w stanie

za transfer zawodnika pomiędzy klubami. Gareth

zarobić. Reforma ta miała uderzyć przede wszyst-

Bale (uznany za najlepszego piłkarza English

kim w największe potęgi piłkarskie, takie jak: Real

Premier League) został sprowadzony do Realu

Madryt, FC Barcelona, Manchester United oraz

Madryt z angielskiego klubu Tottenham Hotspur

kluby finansowane przez zamożnych właścicieli,

za kwotę 85 mln GBP, przebijając tym samym

do których zaliczają się m. in.: Chelsea, Manche-

poprzedni rekord, który należał do tego samego

ster City, Paris Saint-Germain.

klubu – przejście Cristiano Ronaldo z Manche-

Zasada Financial Fair Play skupia się na

steru United za kwotę 80 mln GBP w 2009 roku.

środkach pieniężnych wydawanych na transfery

Real Madryt za rządów prezesa Florentino Pereza

i płace piłkarzy, wpływach z biletów, sprzedaży

kilkukrotnie dokonywał spektakularnych transak-

praw telewizyjnych i marketingowych, działalno-

cji, Perez podczas obu swoich kadencji wydał na

ści komercyjnej klubów piłkarskich oraz umowach

transfery piłkarzy ponad 822 mln GBP.

sponsorskich. Pierwsza faza obecnie obowiązu-

Najwięcej na transfery wydaje się na Wy-

jąca zakłada, że klub nie może przynieść więcej,

spach Brytyjskich. Według raportu firmy Dello-

niż 45 mln EUR straty. Druga faza wchodząca

ite, angielskie kluby wydały w minionym okien-

w życie w sezonie 2014/2015 zakłada deficyt

ku transferowym 630 mln GBP. Kolejne miejsce

poniżej 30 mln EUR. Cały program zacznie

ex aequo zajmują hiszpańska La Liga oraz wło-

w pełni obowiązywać w sezonie 2017/2018, kiedy

ska Serie A, gdzie włodarze wydali na transfery

w życie wejdzie trzecia faza projektu zabraniająca

335 mln GBP. Premier League jest najbardziej me-

klubom przynoszenie jakichkolwiek strat.

dialną ligą piłkarską na świecie, a co za tym idzie

Transakcje kupna-sprzedaży zawodników do-

angielskie kluby za prawa do transmisji otrzymu-

konywane są dwukrotnie w ciągu roku – w styczniu

ją więcej funduszy niż drużyny hiszpańskie czy

i przez dwa miesiące w ciągu lata. W tym czasie trwa

włoskie. Nowa umowa, która będzie obowiązywa-

sportowy wyścig zbrojeń przed sezonem lub na jego

ła przez najbliższe 3 sezony, według szacunków

pozostałą część. Jest to na tyle ważny okres, że sam

Delloite, zaowocuje 55% wzrostem przychodów

w sobie może być traktowany jako rozgrywka spor-

klubów Premier League z tytułu umów trans-

towa pomiędzy klubami. W każdym oknie trans-

misyjnych. Pierwsza piątka najlepiej zarabiają-

ferowym dochodzi do spektakularnych transakcji

cych klubów piłkarskich na świecie opubliko-

opiewających na astronomiczne kwoty.

wana przez magazyn Forbes składa się z dwóch
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Perez podczas obu swoich kadencji wydał
na transfery piłkarzy ponad

£ 822 mln

angielskie kluby wydały w minionym
okienku transferowym

£ 630 mln
kolejne miejsce ex aequo zajmują
hiszpańska La Liga oraz włoska Serie A

£ 335 mln

najbardziej zadłużonym klubem jest
londyński Arsenal

£ 842 mln
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reprezentantów hiszpańskiej La Ligi, dwóch dru-

w roku 2011 gdy Legia mierzyła się z PSV Ein-

żyn Premier League oraz przedstawiciela niemiec-

dhoven, Haopelem Tel Awiw i Rapidem Buka-

kiej Bundesligi. Pierwsze dwa miejsca na podium

reszt. Przychody osiągane przez Mistrza Pol-

w rankingu zajęły drużyny hiszpańskie: Real Madryt

ski są prawie o 50% większe od przychodów

(432,6 mln GBP) oraz FC Barcelona (408,1 mln

Zagłębia Lublin, które zajęło drugie miejsce

funtów). Trzecie miejsce zajął Manchester Uni-

w rankingu. Trzecie miejsce na podium przypadło

ted (334,5 mln GBP), natomiast pierwszą piątkę

Śląskowi Wrocław, którego przychody w 2012 roku

zamykają kolejno: Bayern Monachium (311,2 mln

wyniosły 36 milionów PLN. Pomimo tak dobrego

GBP) oraz Chelsea London (272,5 mln GBP). War-

wyniku osiągniętego w poprzednim roku, zarząd

to zauważyć, że wszystkie z klubów, które znalazły

WKS Śląsk Wrocław SA we wrześniu złożył wnio-

się w tej piątce zajmują również wysokie lokaty

sek o upadłość klubu. Powodem złożenia pisma

w rankingu 10-ciu najbardziej popularnych klu-

sądzie były wielomilionowe roszczenia pieniężne

bów piłkarskich na świecie. Duża liczba kibiców

wobec spółki, długoletni konflikt pomiędzy mia-

przekłada się na większe zyski ze sprzedaży bile-

stem Wrocław a znanym biznesmenem - Zygmun-

tów (na mecze niektórych drużyn bilety należy

tem Solorzem-Żakiem, który wyniknął głównie

kupić z dużym wyprzedzeniem), gadżetów klu-

z powodu nieudanej inwestycji budowy centrum

bowych, miejsc reklamowych na stadionach oraz

handlowego w pobliżu stadionu we Wrocławiu.

„

strojach meczowych, na zyskach z praw do transmisji kończąc.
Źródła dochodów klubów piłkarskich na
całym świecie kształtują się w podobny sposób.
Na przykładzie danych dotyczących angielskiej
Chelsea możemy stwierdzić, że najważniejszym
źródłem dochodu klubu są przychody otrzymywane z tytułu transmisji telewizyjnych, które stanowią 43% całkowitego zysku. Kolejnym ważnym
źródłem zarobku są przychody z dni meczowych
(sprzedaż biletów, gadżetów, catering itp.), gene-

Nowoczesne obiekty
sportowe mogą
wpłynąć na wzrost
uzyskiwanych
dochodów...

rujące 30% dochodu. Pozostałe 27% uzyskiwane

Polskiej lidze oraz polskim klubom wciąż

jest dzięki umowom reklamowym z partnerami,

wiele brakuje do lig i klubów zachodnich zarówno

w przypadku Chelsea są to przede wszystkim Sam-

pod względem organizacyjnym, jak i medialnym.

sung oraz Gazprom.

Obowiązująca od sezonu 2013/2014 nowa umowa

Zyski klubów piłkarskich osiągają imponu-

dotycząca sprzedaży praw do transmisji meczów

jące wartości, które często idą w parze z ogrom-

poprawi sytuację finansową klubów najwyższej

nym zadłużeniem. Manchester United, który zajął

klasy rozgrywkowej i zagwarantuje dostęp do

trzecie miejsce w rankingu najlepiej zarabiających

transmisji większemu gronu odbiorców. Kolejnym

klubów piłkarskich, uplasował się na czwartej po-

istotnym czynnikiem, który może znacząco po-

zycji w zestawieniu najbardziej zadłużonych klu-

prawić kondycję finansową klubów jest stale po-

bów. Dług klubu należącego do rodziny Glazerów

lepszana infrastruktura stadionowa. Nowoczesne

wynosi 18% całkowitej wartości klubu. Najbardziej

obiekty sportowe mogą w dużym stopniu wpłynąć

zadłużony jest londyński Arsenal, z zadłużeniem

na wzrost uzyskiwanych dochodów z dnia meczu.

wynoszącym 842 mln GBP, kwota ta stanowi 29%

Przyrost liczby kibiców na stadionach oraz przed

całkowitej wartości klubu. Tak wysokie długi Ka-

odbiornikami telewizyjnymi może zachęcić obec-

nonierów nie są spowodowane ogromnymi wydat-

nych sponsorów i reklamodawców do zwiększenia

kami na zakup piłkarzy, lecz budową nowego sta-

kwot przekazywanych klubom. Przyciągnąć zupeł-

dionu oraz otaczającą go niezbędną infrastrukturą.

nie nowe podmioty, które wcześniej nie były zain-

Przyjrzyjmy się teraz sytuacji w polskiej eks-

teresowane tego typu promocją.

traklasie. Po raz drugi z rzędu Legia Warszawa

Autorska reforma Michela Platiniego, re-

zwyciężyła w raporcie „Piłkarska Liga Finansowa”

guła Financial Fair Play posiada jedną wadę –

przygotowanym przez Deloitte. Stołeczna druży-

nie uwzględnia ona wydatków inwestycyjnych

na osiągnęła w poprzednim sezonie rekordowe

oraz działalności pozasportowej klubów piłkar-

przychody, które wyniosły 66 mln PLN. Wynik

skich. Może to skłonić większe kluby do kolej-

osiągnięty przez Legię tym bardziej zaskakuje, po-

nych inwestycji w budynki sportowe, dzięki któ-

nieważ w 2012 roku nie awansowała do rozgrywek

rym zdołają zwiększyć swoje dochody meczowe.

grupowych Ligi Europejskiej, co miało miejsce

Mniejsze kluby, których nie stać na tak wielkie
33

przedsięwzięcia, mogą zainwestować w kolejne
akademie dla młodych graczy i część z nich wciągnąć do kadry zespołu, oszczędzając pieniądze
na pensjach dla gwiazd. Ale czy młodzi piłkarze
bez doświadczenia mogą poprowadzić zespół do
sukcesów?
Zakładając, że kluby w żaden sposób nie

„

ominą tych reguł i wszystko będzie działało według planu, prawdopodobnie nie padnie już więcej rekord transferowy. Płace piłkarzy nie wzrosną i więcej pieniędzy zostanie zainwestowanych
w budowę nowych stadionów i szkółek dla młodych piłkarzy (bo tego FFP nie liczy). Czy w ten
sposób ligowi „średniacy” zdołają dogonić ligową czołówkę? Należy przede wszystkim wzmocnić skład poprzez wydanie odpowiednich kwot
na transfery i wzrost płac, aby opłacić światowej
klasy piłkarzy, a młodych, dobrze się zapowiadających zatrzymać u siebie, nie mówiąc już
o gigantycznych inwestycjach jak budowy stadionu. Jednak jak mają tego dokonać skoro, według
zasad FFP, kluby nie mogą wydać więcej niż zarabiają przez co formy pożyczek są niemożliwe,
nawet jeśli klub dzięki niej miałby zyskać nowe
trofea i tym samym zarabiać więcej? Dla przykładu Borussia Dortmund – finalista ostatniej
Ligi Mistrzów m. in. dzięki pożyczkom wydanym
w odpowiedni sposób, a co za tym idzie – sukcesom sportowym – zdołała osiągnąć najwyższy zysk
w historii klubu!
Po znalezieniu stratnych przez owe zmiany,
należy poszukać klubów, które na tym zyskają lub
przynajmniej nie stracą. Patrząc na tabelkę z dochodami za poprzedni sezon można twierdzić, że
kluby takie jak Real, Barcelona, United czy Bayern są wręcz uprzywilejowane w tej sytuacji. Ich
dochody pozwalają im kontynuować ogromne inwestycje i powoli zapominać o słabszych rywalach,
którzy z sezonu na sezon starają się wzmocnić aby
w końcu móc rywalizować z ligowymi gigantami.
Na zmianach zyskują przede wszystkim kluby
z potężnym zapleczem sportowym, dobrymi umowami marketingowymi oraz stabilną bazą fanów.
Dotychczas aby zdobyć szansę o walkę
w czołówce wystarczyło „jedynie” pozyskać wystarczający kredyt czy inwestora i pozyskane fundusze odpowiednio zainwestować. Teraz stanie
się to znacznie trudniejsze. Dzięki tym zmianom
szanse wzrosły jedynie na to, aby mocarze pozostali mocarzami, a „średniacy” mieli jeszcze mniejsze szanse aby im dorównać.

Mateusz Kacprzak
mateusz.kacprzak@skninwestor.com
34

Imponujące
zyski
klubów
piłkarskich
często idą
w parze
z ogromnym
zadłużeniem...

SHOCKVERTISING
Nagość, krew, przemoc, seks, strach czy

obrzydzenie. Mogłoby się wydawać, że są
to nieodzowne elementy obrazoburczych
filmów Quentina Tarantino czy Pedro Almodovara. Okazuje się jednak, że coraz
częściej sięgają do nich również pracownicy agencji marketingowych tworząc nowe
kampanie reklamowe.
Nasuwa się pytanie: czy tworzenie przekazów

podpisem brzmiącym: „I’m Cheryl. Fly me… to

promocyjnych wywołujących tak silne emocje

New York”. Pomysłowe? Dowcipne? Kreatywne?

jest dobrym sposobem rozpowrzechniania marek

Czy może seksistowskie, upokarzające i przekra-

i ich produktów? Czy w świecie, gdzie ze wszyst-

czające granice dobrego smaku? Zdania w tej

kich stron otaczają nas różnego rodzaju formy

kwestii były podzielone, jednak jedno było pewne

promocji, szokowanie i łamanie tabu jest jedynym

- każdy kto w tamtych czasach zobaczył tę rekla-

sposobem na przyciągnięcie uwagi?

mę, nie mógł przejść koło niej obojętnie. Jaki był
rezultat tej kampanii? W roku jej rozpoczęcia akcje

Początki

spółki zyskały na giełdzie 23%, a narodowa agencja

Ciężko jest tak naprawdę określić moment powsta-

broniąca praw kobiet rozpoczęła krucjatę prawną,

nia zjawiska, jakim jest shockvertising. Wydaje się,

mającą na celu powstrzymanie dalszej emisji.

że od czasu pojawienia się pierwszej reklamy, ludzie zajmujący się promocją produktów starali się

Szokujący duet

znaleźć sposób w jaki mogliby przyciągnąć uwagę

Mówiąc o reklamie przekraczającej ustalone gra-

potencjalnych odbiorców. W rezultacie swoich sta-

nice, nie sposób nie wspomnieć włoskiej firmy

rań często dochodzili do rozwiązań, które zdawały

United Colors of Benetton, a właściwie jej współ-

się przekraczać ówcześnie przyjęte normy obycza-

pracy ze słynnym fotografem Olivero Toscanim.

jowe. Przykłady można by mnożyć. Bez wątpie-

W opinii wielu specjalistów w dziedzinie rekla-

nia należy w tym miejscu wspomnieć kampanię

my, to właśnie prace Toscaniego wykonane dla

reklamową National Airlines, która ukazała się

Benettona stanowią esencje tego, co określamy

w 1971 roku w Stanach Zjednoczonych i od mo-

terminem shockvertising. Trwająca w latach 1982-

mentu pojawienia się wzbudzała skrajne emocje.

2000 współpraca zaowocowała powstaniem wielu

Mowa tu o kampanii pod hasłem „Fly me”, które

kampanii, które przeszły do kanonu reklamy i po

zarówno w dosłownym tłumaczeniu na język pol-

dzień dzisiejszy wzbudzają jeszcze wiele skrajnych

ski, jak i w oryginale, ma mocno kontrowersyjny

emocji. Konstrukcja każdej z nich jest bardzo pro-

wydźwięk. Jej przekaz był zaskakująco prosty. Na

sta. Za każdym razem widzimy bardzo artystyczne

stronie magazynu widzieliśmy zdjęcie atrakcyjnej

i kontrowersyjne zdjęcie, często poruszające jeden

kobiety – stewardessy linii lotniczej, z prostym

z problemów społecznych, i małe logo firmy gdzieś
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„

na skraju obrazu. Mówiąc o problemach społecz-

Plusy i minusy

nych, można przytoczyć kwestię epidemii AIDS

Jakie konsekwencje niesie ze sobą budowanie

– jedną z pierwszych kampanii duetu Benetton/

wizerunku marki poprzez „szokowanie” odbior-

Toscani była seria billboardów przedstawiających

ców? Przede wszystkim, podstawową zaletą tego

umierającego na AIDS człowieka, otoczonego

rodzaju akcji marketingowych jest możliwość uzy-

przez swoją rodzinę w ostatnich chwilach życia.

skania światowego rozgłosu bez konieczności an-

W swoich pracach fotograf poruszał również kwe-

gażowania ogromnych środków finansowych. Jak

stie rasizmu – słynna reklama przedstawiająca

pokazuje historia, czasami opublikowanie jednego

czarnoskórą kobietę karmiącą piersią białe nie-

billboardu w odpowiednim miejscu i czasie wywo-

mowlę; horroru wojny – zdjęcie przedstawiające

łuje medialną „burzę”, która przynosi dodatkowy

zakrwawione i podziurawione przez kule ubranie

i, co najważniejsze darmowy rozgłos danej marce.

żołnierza który zginął w czasie wojny w byłej Jugo-

Mogłoby się więc wydawać, że shockvertizing jest

sławii, czy głodu na świecie – billboard pokazują-

idealnym środkiem promocji. Należy jednak pa-

cy tors wychudzonego, czarnoskórego mężczyzny

miętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, bardzo ła-

z protezą ręki zakończoną widelcem. Prace Tosca-

two jest przekroczyć granicę, gdzie reklama, która

niego były na tyle kontrowersyjne, że władze nie-

z założenia miała być pomysłowa i zaskakująca,

których krajów zabroniły ich publikowania. W Pol-

okazuje się być obraźliwa i odpychająca, a w re-

sce reklama przedstawiająca księdza całującego się

zultacie przynosi efekt dokładnie odwrotny do

z zakonnicą została zdjęta z billboardu po upływie

planowanego. Po drugie, te najbardziej szokujące

niecałych 3 godzin.

idee szybko się dezaktualizują. To co kiedyś uznawane było za stojące na granicy dobrego smaku,

W Polsce reklama
przedstawiająca
księdza całującego
się z zakonnicą została zdjęta z billboardu po upływie
niecałych 3 godzin

jest obecnie czymś zupełnie powszednim i nie
wzbudza już takich emocji jak dawniej. Dlatego też
jedna reklama szokowa nie może być stosowana
jako długoterminowy środek promocji marki, lecz
jedynie wsparcie dla krótkookresowej strategii
sprzedaży.

Adam Glück
adam.gluck@skninwestor.com

Codzienność
Analizując dokładniej ukazujące się ostatnio kampanie reklamowe można dojść do wniosku, że szokowanie opinii publicznej staje się coraz bardziej powszechnym sposobem budowania wizerunku wielu
marek. W przypadku branży modowej, shockvertising stał się już zjawiskiem niemalże powszechnym.
Nie tylko wspomniana wcześniej firma Benetton,
lecz również znani projektanci - Dolce&Gabbana,
Tom Ford czy Mark Jacobs w swoich kampaniach
reklamowych niejednokrotnie przekraczają granice
dobrego smaku i wywołują ogromne kontrowersje.
W przypadku duetu włoskich projektantów, ich reklama z 2007 roku tak sugestywnie kojarzyła się
ze sceną gwałtu, że ostatecznie została wycofana
z obiegu. Ze względu na fakt, że cała afera rozpoczęła się podczas trwania tygodnia mody w Mediolanie, sprawa nabrała ogólnoświatowego rozgłosu
i była szeroko komentowana nie tylko w mediach
zajmujących się tematyką modową.
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WSPÓŁCZESNA

BANKOWOŚĆ

INWESTYCYJNA

Ostatnie pięć lat było dla bankowości dużym wyzwaniem. Zarządzający instytucja-

mi finansowymi napotkali wiele przeszkód,
jednak mimo dużych turbulencji potrafili
wrócić na właściwy kurs i odrabić pozycję
swoich przedsiębiorstw sprzed kryzysu.
Too big to fall
Obecne trendy panujące w bankowości inwesty-

dingi. Zmiana formy prawnej oznaczała również

cyjnej są pochodną dogorywającego już kryzysu

koniec pewnej epoki – był to zmierzch niezależ-

z 2008 roku. Po upadku jednego z największych

nych banków inwestycyjnych do jakich mogliśmy

przedstawicieli tego segmentu na świecie – banku

przyzwyczaić się w ostatnich dekadach. Holdingi

Lehman Brothers – rozgorzała dyskusja dotycząca

mogły się również pałać bankowością detaliczną,

roli bankierów we współczesnym świecie finan-

co umożliwiło m. in. przyjmowanie depozytów.

sów. Pracownicy taki firm jak Goldman Sachs,

Takie posunięcie zmniejszyło gigantyczne wskaź-

J.P. Morgan czy Morgan Stanley byli atakowa-

niki zadłużenia i oddaliły ryzyko niewypłacalno-

ni przez media i rozżalone społeczeństwo, które

ści. Jednak skutkiem takiej decyzji było przej-

obwiniało ich o spowodowanie kryzysu. Sytuację

ście pod nadzór FED-u (Federal Reserve – bank

przedsiębiorstw inwestycyjnych pogarszał fakt, że

centralny USA). Myślano, że takie posunięcie

w swoich portfelach posiadały ciągle taniejące ak-

pociągnie za sobą bardziej zdywersyfikowaną

tywa (głównie papiery zabezpieczone hipotekami),

i mniej ryzykowną politykę, jednak rzeczywistość

co kilka z nich doprowadziło na skraj bankructwa.

(oraz pracownicy banków inwestycyjnych) potra-

Fatalną kondycję starał się ratować rząd Stanów

fi zaskakiwać. Najwięksi gracze na rynku szybko

Zjednoczonych zmieniając przepisy oraz pożycza-

otrząsnęli się po wahaniach rynku i zaczęli marsz

jąc pieniądze na wybawianie z opresji upadające

ku coraz wyższym zyskom. Istotnym faktem jest

przedsiębiorstwa (m.in. przy przejęciu przez Bank

również to, że większość osób doradzających rzą-

of America firmy Merrill Lynch). Desperackie

dom na całym świecie podczas kryzysu to wła-

kroki, które – z perspektywy czasu, częściowo za-

śnie byli pracownicy upadających banków. Było

mortyzowały upadek światowych finansów – spo-

to spowodowane ekspertyzą tych osób w temacie

wodowały wiele zmian w strukturach i filozofii

inżynierii finansowej oraz znajomością działania

banków inwestycyjnych, co z łatwością możemy

wszystkich papierów i mechanizmów, które bez-

zaobserwować parę lat później.

pośrednio lub pośrednio doprowadziły do kryzysu.
Nowością, zwłaszcza na amerykańskim ryn-

Zmiany w bankowości inwestycyjnej

ku, była częściowa nacjonalizacja upadających

Pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja spowo-

przedsiębiorstw. Rząd Stanów Zjednoczonych zo-

dowała, że giganci jak Goldman Sachs czy Morgan

stał zmuszony do podjęcia radykalnych kroków,

Stanley musieli przeobrazić się w bankowe hol-

które miały ustabilizować rozchwiane rynki fi38

nansowe. Tym samym USA wystosowało program
pomocowy zasilający rynk niewyobrażalną sumą
pieniędzy – ok. 700 mld USD, z czego skorzystało
ponad pół tysiąca różnych instytucji. Skarb Państwa przejął m.in. pakiety akcji w takich bankach
jak J.P. Morgan czy Morgan Stanley. Wejście państwa do przedsiębiorstwa wiązało się z wieloma
bolesnymi dla firmy i pracowników ograniczeniami. Zostały obcięte wynagrodzenia dla top managerów, a część zarządzających musiało zrezygnować z sowitych bonusów przez pogarszające się
nastroje społeczne. W trakcie kryzysu tajemnice
bankierów wyszły na światło dzienne, co spowodowało falę krytyki pod adresem najważniejszych
person amerykańskiego świata finansów. Olbrzymie pensje i jeszcze większe bonusy stały się
przedmiotem licznych demonstracji i pośrednio
przyczyniły się do powstania takich ruchów jak
np. Occupy Wall Street. Gdy pojawiły się pierwsze
symptomy ożwienia w IQ 2009 roku, część firm

„

m.in. Goldman Sachs chciało wykupić rządowe
udziały i z powrotem ukryć się w cieniu. Niestety,
nie było to w interesie Państwa - kolejne transakcje mogły zachwiać kruchą stabilizacją na rynku
bankowym. Dopiero po paru miesiącach rząd USA
dał zielone światło i parę przedsiębiorstw uwolniło się z rządowego uścisku. Pozostałe, jak np.
Bank of America nadal pozostają w rękach
państwa.
Proces delewaryzacji banków
W przypadku omawianego kryzysu, tak samo jak
podczas wszystkich poprzednich, jedną z przyczyn
było olbrzymie zadłużenie podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych oraz państw (co
doskonale widać w przypadku Stanów Zjednoczonych). Niech za przykład posłuży wskaźnik
dźwigni finansowej (zadłużenie/kapitał własny)
– największe amerykańskie banki inwestycyjne
dochodziły średnio do poziomu 30 (w 2007 roku),
podczas gdy konserwatywnie zarządzane instytucje finansowe z reguły nie przekraczały 10. W wyniku spadku wartości aktyw banków, straty musiały zostać pokryte z kapitału własnego. Niestety
tak bardzo wyśrubowane wskaźniki zadłużenia
spowodowały, że kapitał okazał się niewystarczający – doprowadziło to nagłego procesu bolesnych
przemian w stukturach i funkcjonowaniu banków
inwestycyjnych.
Upadłość

Lehman

Brothers

rozpoczęła

proces pospiesznej delewaryzacji, polegającej na
zmniejszaniu wskaźnika zadłużenia większości
instytucji finansowych - zwłaszcza banków. Pogorszenie sytuacji rynkowej doprowadziło do deficytu
zaufania wobec innych podmiotów finansowych
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Bankierzy (...)
zawsze będą
w pewnym
stopniu odpowiedzialni za
każdy kryzys
finansowy
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oraz problemy w dostępie do finansowania i refi-

niezwykłe jak w Ameryce, jednak trzeba wziąć pod

nansowania. Z tego względu wiele przedsiębiorstw

uwagę że nasz rynek jest jeszcze stosunkowo mały

było zmuszonych do wstrzymania lub porzucenia

i niedojrzały. W początkowych fazach kryzysu

planów inwestycyjnych. Przez wiele lat zaostrzo-

NBP dość mocno operował na rynku międzyban-

na polityka kredytowa banków utrudniała rozwój

kowym starając się zasilać go walutami oraz dba-

szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw,

jąc o płynność, wykorzystując operacje typu repo

czego efekty możemy obserwować do dziś.

czy korzystając z fx swapy. Dość dobra i sprawna
reakcja polskich instytucji rządowych spowodo-

Nowe wyzwania na rynku M&A

wała, że załamanie nie było odczuwalne tak bardzo

Może się wydawać, że duża ilość przecen wartości

jak na zachodzie czy USA. W pewnym momen-

przedsiębiorstw będzie wykorzystana przez zdro-

cie byliśmy nawet stawiani jako wzór dla innych,

we, niezadłużone spółki do wykupu osłabionych

astronomicznie zadłużonych państw tj. Grecja,

konkurentów. Jednak niestabilne otoczenie spo-

Włochy czy Hiszpania.

wodowało większą ostrożność najważniejszych

Powiązania z globalnym rynkiem finanso-

graczy, co doprowadziło może nie do załamania

wym były szczególnie widoczne w bankach, któ-

rynku fuzji i przejęć, ale na pewno do dość widocz-

re są własnością zachodnich gigantów. W latach

nego spowolnienia. Najlepszym przykładem mogą

2008-2009 polskie spółki zachowywały się po-

być spółki amerykańskie, którym przejęcia nie wy-

dobnie do swoich właścicieli – było to zauważal-

szły na dobre. Wspomniany już Bank of America

ne zwłaszcza na rynku kredytów, gdzie istotnie

wyraźnie przepłacił za Merrill Lynch. Pospieszny

została zaostrzona polityka kredytowa. Na szczę-

wykup spowodował, ze nie doszacowano strat

ście dość szybko przyszła odwilż, co wynikało

przejętego banku. Gdy opadła wrzawa po począt-

z solidnych fundamentów polskiej bankowości.

kowych miesiącach kryzysu okazało się, że aktywa

Dobrymi prognostykami są kolejne transakcje fu-

Merril Lynch ma bardzo niekorzystny wskaźnik

zji i przejęć, które doprowadzają do dalszej konso-

zadłużenia, który skutecznie wpłynął na nagatyw-

lidacji rynku m. in. przejęcie Kredyt Banku przez

ną wycenę transakcji.

BZ WBK. Widać, że zagraniczne przedsiębiorstwa
traktują nasz rynek poważnie i upatrują tu szans

Obsługa transakcji M&A jest domeną naj-

na rozwój swojej działalności.

większych światowych banków inwestycyjnych.
Sytuacja ta nie zmieniła się również po kryzysie,
jednak wszyscy gracze na rynku zostali postawie-

Czas na wyciągnięcie wniosków

ni przed nowymi wyzwaniami spowodowanymi

Bankierzy, ze względu na charakter swojej pracy,

zmianą realiów rynkowych. W Europie na nieko-

zawsze będą w pewnym stopniu odpowiedzialni za

rzyść wpływała względna niestabilność strefy euro,

każdy kryzys finansowy. Musimy się jednak zasta-

która do dziś – mimo licznych regulacji – nie ule-

nowić, czy faktycznie są głównymi winowajcami.

gła znacznej poprawie. Dodatkowym wyzwaniem

Takim firmom jak Goldman Sachs czy JP Morgan

jest pozyskanie finansowania. Do 2008 roku część

często zarzucało się nadmierną chciwość – jednak

firm nie przejmowała się za wysokim zadłużeniem

właśnie ta cecha jest napędem postępu. Winnych

i ochoczo brała kredyty. Niektóre przedsiębior-

trzeba szukać również wśród regulatorów rynku

stwa dotkliwie odczuły to na własnej skórze, co do-

oraz władz rządowych (szczególnie USA oraz Unii

prowadziło do pogorszenia wyników finansowych.

Europejskiej) w końcu to oni tworzą zasady gry

Parę lat po kryzysie zniknął problem dostępności

według których grają uczestnicy rynku. Przedsię-

finansowania, jednak menagerowie mogą natknąć

biorstwa będą zawsze dążyły do maksymalizacji

się na przeszkody decyzyjnie we własnych firmach.

zysku i to w gestii państwa zostaje zapewnienie

Właściciele rozsądniej podchodzą do planowa-

bezpieczeństwa całego systemu. Wnioskiem jest,

nych transakcji, przez co proces decyzyjny uległ

że władze zamiast szukać winnych wśród prywat-

wydłużeniu. Na szczęście widać ożywienie rynku,

nych przedsiębiorstw powinny spojrzeć na własne

także w kolejnych latach możemy spodziewać się

działania i ocenić, czy faktycznie nie mogły unik-

bardziej spektakularnych transakcji.

nąć sytuacji z 2008 roku.

Mateusz Śledzik

mateusz.sledzik@skninwestor.com

Bankowość inwestycyjna w Polsce
W trakcie ostatnich paru lat mogliśmy zaobserwować, że polski system finansowy jest integralną
częścią globalnych finansów, co powoduje uzależnienie polskiej gospodarki od nastrojów na świecie. Interwencje polskiego rządu i NBP nie były tak
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ART&BANKING
Kryzys gospodarczy, największy postrach
inwestorów, znacząco wpłynął na ich podejście do tematu finansów. Chęć szybkiego wyjścia z impasu wyzwoliła w kręgu elity
finansowej nowe, świeże spojrzenie w kwestii alternatywnych form inwestowania,
i co niezmiernie cieszy, głównie w materii
szeroko pojętej sztuki.
Zgryźliwi już na samym wstępie mogliby po-

w sztukę. I tak w przeciwieństwie do racjonalne-

wiedzieć, że jest to fanaberia, na którą mogą sobie

go, mniej lub bardziej trafnego lokowania kapitału

pozwolić jedynie ekscentryczni członkowie wyż-

w formie tradycyjnych inwestycji, nie zmusimy

szych sfer. Od razu pozwolę sobie obalić ten mit

nagle pasjonata impresjonizmu do zainwestowa-

- choćby minimalny kapitał i głębsze rozeznanie

nia w nawet bardzo opłacalny, lecz nieodpowiada-

umożliwią zainwestowanie w dobry ”kawałek sztu-

jący estetyce nabywcy obraz przedstawicieli fowi-

ki”, a kilka fundamentalnych informacji pozwoli

zmu czy kubizmu.

chociaż w pewnym stopniu, zrozumieć mechanizmy tego, jakże interesującego połączenia sztuki

Nowe, artystyczne pokolenie

i finansów. Jak się okazało, na świecie to rynek

Kolejną podstawową kwestią jest założenie, że bez

sztuki jest najbardziej atrakcyjną i pewną formą

wybitnych, bądź nawet dobrze rokujących artystów

dywersyfikacji portfela świadomych inwestorów.

nie stworzymy prężnie rozwijającego się rynku. Ry-

Rynek ten to jeden z najszybciej ewoluujących

nek ten oczywiście nie będzie od razu przypomiał

segmentów stosunków handlowych na świecie.

spektakularnych aukcji galerii Satchii czy Sotheby,

Szeroki wachlarz usług tzw. art bankingu zapew-

ale już teraz w kwestii wyboru artystów mamy sze-

nia, nawet „nieobytym” w meandrach sztuki gra-

rokie pole manewru. Dotychczas podstawą i jed-

czom, stabilną przyszłość ich inwestycji. Globalnie

nocześnie wizytówką polskiego rynku sztuki były

możemy mówić już o nowej branży łączącej finanse

i są licytacje wybitnych artystów wielkiego kalibru,

i sztukę (art&banking). Jak sytuacja wygląda w Pol-

takich jak Tamara Łempicka czy Jerzy Nowosiel-

sce? Czy potencjalny inwestor może liczyć w tej

ski. Obecnie jednak trend się zmienił i polscy inwe-

kwestii na pomoc wykwalifikowanych doradców?

storzy chętniej stawiają na młodych i gniewnych.
Ci za to zmienili swoje oblicze nie wzorują się na

Pieniądze to nie wszystko

biednych i przymierających głodem mistrzach za-

Główną trudnością w stworzeniu prężnie działa-

mierzchłych epok tworzących sztukę dla sztuki.

jącego rynku sztuki jest fakt, że uwarunkowany

Ich sztuka staje się biznesem. Mamy wrażenie,

jest on od wielu, często niezwykle zróżnicowanych

jak trafnie zauważył Noah Horovitz, w swojej no-

elementów. Pamiętajmy, że w grę nie wchodzą

men omen fenomenalnej książce „Art of the Deal”,

tu jedynie pieniądze i czysty zysk, lecz osobi-

że każde działanie to świetnie wypracowany ele-

ste przekonania oraz upodobania inwestujących

ment układanki, która prowadzi do wypracowania
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rynek sztuki
w Polsce wart jest
ok. 300-350 mln PLN,
co stanowi 0,2%
łącznej wartości
rynku światowego

ekskluzywnej marki skupiającej jak największą
rzeszę zasobnych pasjonatów sztuki. Jak widać

„

na podstawie statystyk, ”marki” te bardzo przypadły do gustu polskim inwestorom. Odrodzenie
przedwojennych zainteresowań kolekcjonowaniem
dzieł sztuki, jako elementu prestiżu i wzmocnienia własnego statusu społecznego, odblokowały
inwestycyjny potencjał polskiego rynku aukcyjnego. Porównanie z aktywami finansowymi jest
tego dobrym potwierdzeniem. W ciągu ostatnich
dziesięciu lat sztuka pozwoliła zarobić więcej niż
akcje. Średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji
w dzieła sztuki wyniosła 25,7% (w okresie 19892012), znacznie powyżej wskaźnika 8,7%, osiągniętego przez WIG20 czy fundusze rynku pieniężnego

Ich sztuka staje
się biznesem (...)
każde działanie
to świetnie wypracowany element układanki,
która prowadzi
do wypracowania ekskluzywnej
marki...

i obligacje, które zanotowały stopę zwrotu 7,3%.
To wyniki najnowszego raportu na temat polskiego
rynku sztuki, przygotowanego przez Instytut Skate’s
Art Market Research we współpracy z analitykami
Domu Aukcyjnego Abbey House.
Dynamiczny rozwój
Mimo

małej

przejrzystości,

heterogeniczności

i trudności w wycenie, rynek sztuki, dzięki powiększającej się liczbie uczestników staję się konsekwentnie coraz bardziej ekspansywny i klarowny.
To wszystko za sprawą upowszechniania wyników
badań związanych z finansową stroną rynku sztuki
(indeksy cen sztuki, krótko i długoterminowe indeksy zaufania do artysty) czy też faktem, że za sprawą
wirtualnej przestrzeni, twórczość artystyczna przechodzi transformację w kierunku upowszechniania
i dostępności. Porównując obroty na rynku sztuki
współczesnej z lat 2010/2011, na pierwszym miejscu
w zestawieniu znajdujemy oczywiście Wielką Brytanię i USA (1.5 mld USD). Handel szeroko pojętą
sztuką na rynku Polskim opiewającą na kwotę 5 mln
PLN, jasno daje nam do zrozumienia, że w sprawach
art&banking jesteśmy daleko za czołówką. Mimo, że
rynek sztuki w Polsce wart jest ok. 300-350 mln PLN.
co stanowi 0,2% łącznej wartości rynku światowego,
odnotowuje się dynamiczny wzrost i szczególny potencjał drzemiący w naszych rodzimych inwestorach.
Niebagatelny wpływ na taki obrót spraw ma rosnąca
zamożność społeczeństwa - liczba Polaków zarabiających ponad 7 000 PLN brutto wzrosła aż dwukrotnie
w ciągu ostatnich 10 lat.
Rynek sztuki, sztuka rynku
Zadajemy więc pytanie: dlaczego bardzo lukratywny sposób lokowania kapitału jest tak ostrożnie

przyjmowany

przez

bankowość

prywatną

w Polsce? Wydaje się to wręcz paradoksalne,
że natężone zainteresowanie wśród kolekcjonerów
sztuki oraz niesamowicie owocna praca artystów
nie przekłada się na szeroki wachlarz ofert ze strony
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jednostek finansowych w Polsce. Być może odpowiedzią jest znacząca nieufność do angażowania się
w, wydawać by się mogło, tak ezoteryczną substancję. Innym, jeszcze mocniejszym argumentem w tej
kwestii jest brak zainteresowania a przede wszystkim wiedzy w zakresie rozległego tematu sztuki. Na
podstawie badań Deloitte - „Rynek sztuki. Sztuka
rynku” w porównaniu do ankietowanych banków
w Europie, polscy doradcy w zakresie świadomości sztuki wpadli dosyć blado. Tylko 25% doradców
oceniło swoją znajomość bieżących informacji jako
ponadprzeciętną. Sukcesywnie, mimo wcześniej
wspomnianych wątpliwości, można już dostrzec
zwiększającą się liczbą ofert ze strony banków,
funduszy inwestycyjnych i niezależnych doradców.
Usługi z zakresu doradztwa, wyceny, zarządzania
kolekcjami i udzielania kredytów z zabezpieczeniem
w postaci dzieł sztuki są uzupełnieniem tradycyjnie
oferowanej gamy usług bankowości prywatnej. Banki myśląc o przyszłych klientach, angażują się również w edukację i rozwój oferty kulturalnej. Musimy
zdawać sobie jednak sprawę, że w przeciwieństwie
do stricte tradycyjnych form inwestowania, wśród
doradców ds. sztuki i kolekcjonerów motywacja
emocjonalna jest w dalszym ciągu wiodąca. Zyski
z inwestycji i korzyści wynikające z dywersyfikacji
portfela to nadal drugorzędny aspekt zakupu dzieła
sztuki. Dlatego też całościowe podejście do zarządzania majątkiem nacechowane jest wysoko rozwiniętą indywidualnością i dopasowaniem do filozofii
i osobowości każdego klienta. Poza osiągnięciem
korzyści finansowych, doradcy pomagają budować
unikatowe dziedzictwo - strategicznie rozwiniętą
kolekcję dzieł sztuki odpowiadającą poczuciu piękna danego klienta.
Jeszcze w powijakach
Niełatwo przewidzieć w jakim kierunku ewoluuje polski rynek sztuki, gdyż oferowane usługi
z zakresu art bankingu, jak również świadomość
innowacyjnych

metod

inwestycji

jest

dopiero

w początkowym stadium. Bez cienia wątpliwości
można jednak stwierdzić, że nie istotne jest, jak
szybko nasze społeczeństwo będzie się rozwijać
(bądź nie). Najważniejszym czynnikiem postępu
w tej gałęzi finansów jest podniesienie świadomości
wśród doradców i ich nieprzerwana edukacja oraz
stworzenie ścisłej współpracy z ekspertami rynku
sztuki. Taka interakcja, poza oczywistymi, indywidualnymi korzyściami dla klienta, może okazać się intratną i wieloletnią współpracą między tymi dwiema,
jakże odległymi, a zarazem bliskimi sobie dziedzinami, gdyż „Tam gdzie są pieniądze, tam jest sztuka”.
Katarzyna Krasoń
katarzyna.ewa.krason@gmail.com
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ZŁOTO – TO JESZCZE NIE KONIEC

SPADKÓW CEN

Dynamicznie rosnące ceny złota w latach
2000 - 2011 coraz bardziej przyciągały uwa-

gę inwestorów indywidualnych. Jednakże rosnąca popularność surowca pośród
drobnych inwestorów (tzw. ulicy), kolejny
raz okazała się złym omenem dla całego
rynku. Czynnik ten kolejny raz okazał się
także najlepszym wskaźnikiem dla dużych
inwestorów do realizacji zysków na rynkach, które rosną niemal wykładniczo.
Piękne złego początki
Inwestycje w złoto były często przedstawiane jako

najmu skrytek w londyńskich bankach. Mennice

bardzo bezpieczne. Wielu analityków argumento-

z kwartału na kwartał ogłaszały rekordową ilość

wało, że ceny złota są odporne na dekoniunktu-

sprzedanych monet kolekcjonerskich, a każda in-

rę i na dłuższą metę złoto to jeden z najlepszych

westycja dużej firmy wydobywczej w celu zwięk-

środków przechowywania wartości. Z drugiej

szeniu wydobycia złotego kruszcu bez większych

strony, inwestycje w złoto przedstawiało się jako

problemów zdobywała finansowanie na rynku.

zyskowne. Rzeczywiście, przez dekadę ceny krusz-

Co sprzyjało rosnącemu zapotrzebowaniu

cu konsekwentnie rosły. Tymczasem jedną z zasad

na metal szlachetny ze strony inwestorów? Przede

rynków finansowych jest zysk rosnący w miarę

wszystkim polityka banków centralnych (głównie

wzrostu ryzyka. Czy na rynku złota inwestorzy

FED’u), związane z nią obawy o wzrost inflacji

znaleźli wyjątek od tej reguły? Wielu tak myślało,

i spadek wartości dolara, a ściślej rzecz ujmując

ale kolejny raz historia dała im porządną nauczkę.

- przekonanie większości inwestorów, że luźna
polityka monetarna wpływa w długim okresie na

Gorączka złota

wzrost realnych cen kruszcu. Drugim motywem

Jeszcze w 2000 roku 95% wydobywanego złota

była polityka banków centralnych krajów roz-

trafiało w ręce jubilerów, dentystów i firm pro-

wijających się, które dzięki nadwyżkom handlo-

dukujących sprzęt elektroniczny. Resztę kruszcu

wym miały duże rezerwy walutowe i przez lata,

w postaci monet i sztabek kupowali inwestorzy.

w ramach ich dywersyfikacji, kupowały złoto na

W 2011 roku popyt ze strony tych, którzy przetwa-

rynkach finansowych. Trzecim czynnikiem było

rzają surowiec, stanowił tylko niewiele ponad 50%

dyskontowanie przez inwestorów wzrostu popytu

łącznego zapotrzebowania. Pozostałą część złota

realnego w Chinach i Indiach, których dynamicz-

coraz chętniej nabywali inwestorzy. Widocznym

nie rozwijające się gospodarki powinny były sprzy-

znakiem zmian na rynku była rekordowa ilość

jać rosnącemu zapotrzebowaniu na złotą biżuterię.

surowca zgromadzona w skarbcach w Londynie

Czwartym, równie ważnym czynnikiem było po-

i związane z tym zjawisko wzrostu kosztów wy-

wstanie w latach 2004-2006 funduszy ETF, które
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inwestując w fizyczny kruszec, pozwalają w bardzo

niek spekulacyjnych, inwestorzy instytucjonalni,

tani i szybki sposób wejść na rynek złota.

dzięki dużo bardziej racjonalnemu podejściu do
rynku, prawdopodobnie zrealizowali dość duże zy-

... zysk rosnący
w miarę wzrostu
ryzyka. Czy na
rynku złota
inwestorzy
znaleźli wyjątek
od tej reguły?

ski. Stracili zaś ci, którzy wchodząc tłumnie w rynek
w ostatniej jego fazie, działali pod wpływem reklam,
rad sąsiadów i rachunków „kolegów inwestorów”.
Pośpiech złym doradcą
Czy w takim razie warto po ostatnich spadkach
cen złota zastanowić się nad wejście na ten rynek? Lepiej jeszcze poczekać, albowiem cały czas,
patrząc na strukturę popytu na rynku złota, sens
jego kupowania jest niewielki. Struktura ta od
2011 roku uległa tylko lekkiej zmianie i moim zdaniem jest nie do utrzymania w dłuższym okresie.
Popyt realny rośnie bardzo wolno, banki centralne
nie skupują złota w takim tempie jak inwestorzy,

Zyski na papierze

a ograniczenie QE3 w USA może wpłynąć na dal-

To właśnie ten ostatni czynnik wpłynął na to, że

sze umacnianie się dolara i kolejną fazę pozbyw-

inwestorzy mając intuicyjne narzędzie oraz pre-

nia się złota przez inwestorów. Finalnym efektem

tekst (pierwsze trzy czynniki), rzucili się na me-

załamania się cen złota powinien być powrót do

tale szlachetne. Według statystyk, wszystkie fun-

struktury popytu, w której ponownie na pierwszy

dusze ETF na świecie w 2011 roku miały ponad

plan wyjdą jubilerzy, dentyści i przemysł. Wtedy też

2 000 ton fizycznego złota, czyli połowę rocz-

pojawi się większy sens zastanowienia się nad kup-

nej podaży kruszcu na całym świecie. Jeszcze

nem tego spekulacyjnego surowca jakim jest złoto.

więcej kruszcu (trudno oszacować, ile dokład-

Paweł Kordala

nie) zgromadzone zostało na “półkach” inwestorów

instytucjonalnych

i

pawel.kordala@xtb.pl

indywidualnych.

Dlatego też, w końcowym okresie bańki na
rynku złota ponad połowa surowca wydobywanego w kopalniach na całym świecie leżała
spokojnie przynosząc radość właścicielom, którzy obserwując codzienne notowania surowca
na giełdach towarowych liczyli zyski. Problem
w tym, że zyski te były tylko wirtualne i papierowe.
Zarobili najsilniejsi
Co się stało, gdy duża część inwestorów postanowiła zrealizować zyski? Biorąc pod uwagę to,
że większość surowca zgromadzonego w Londynie poprzez ETF-y skoncentrowana była, i cały
czas jest, w rękach największych funduszy hedgingowych i banków inwestycyjnych, decyzja
o upłynnieniu jednostek uczestnictwa przez kilku
dużych inwestorów, radykalnie zmieniła sytuację
na rynku tego surowca. Wtedy też inwestorzy, którzy ulegli psychologii niekończącej się hossy, pod
wpływem emocji również zaczęli sprzedawać swoje sztabki, monety i instrumenty, które pozwalały
zarabiać im na wzroście cen. W tym też momencie
ani polityka bez jakichkolwiek banków centralnych, ani rosnąca sprzedaż biżuterii w Indiach
nie miała żadnego znaczenia dla wpadających
w charakterystyczną dla pękającej bańki panikę
inwestorów. Tradycyjnie, jak przy większości ba48

POWSTANIE

FALI IMPULSU

Teoria Fal Elliota jest najprawdopodobniej

„

najbardziej kompleksową metodą analizy
technicznej. Poniżej przedstawię jak wygląda proces tworzenia się pięciofalowej fali
impulsu, podstawowej struktury znanej
z Teorii Fal Elliotta.
Fale impulsu składają się z pięciu podfal. Cała
struktura może być zarówno strukturą wzrostową jak i spadkową. W tym artykule zajmiemy się
przypadkiem wzrostowym (dla spadkowego obowiązują te same zasady). Fala 1. nie jest zazwyczaj
silnym ruchem, ponieważ uczestniczy w niej mała
ilość graczy, a przede wszystkim kapitału. Większość sądzi, iż jest to tylko korekta poprzedniego
ruchu spadkowego, więc wykorzystują oni wzrost
do ponownego otwarcia (dołożenia) pozycji krótkich. W ten sposób powstaje fala 2., która zazwyczaj znosi ponad połowę fali 1., gdyż uważa się ją za
kontynuację trendu spadkowego. Jednak nie wybija ona poprzedniego dołka, ponieważ siła niedźwiedzi jest już niewielka i rozpoczyna falę trzecia.
Początki powstawania fali 3. są zazwyczaj powolne i zmierzają w stronę szczytu fali 1.
W tym czasie wiele zleceń Stop Loss znajduje się
nad szczytem fali 1. Inwestorzy jednak nie są jeszcze przekonani co do trendu wzrostowego i każdą
zwyżkę kursu wykorzystują do zajmowania pozycji krótkich. Zgodnie z ich analizą trend jest nadal
trendem spadkowym i zlecenia Stop Loss ustawiane są nad lokalnym szczytem (szczyt fali 1.).
Fala 3. nabiera rozpędu, gdy wybija szczyt fali 1. Gdy tylko szczyt ten zostanie przekroczony, zlecenia Stop Loss zostają
zrealizowane i kurs przyspiesza zwracając na
siebie

uwagę

podobna

uczestników

kolejność

następującą

zdarzeń

kolejność:

rynku...

Prawdo-

może

przybrać

gracze,

którzy

mieli
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Fala 5. nie jest
tak dynamiczna
i nie ma tak
dużej siły,
ponieważ większość graczy
jest już poza
rynkiem

otwarte pozycje długie od dołka są zadowoleni
i mogą zgodnie z trendem otwierać kolejne długie pozycje (piramidowanie zyskownych pozycji).
Gracze, których zlecenia Stop Loss zostały zrealizowane po chwili namysłu zakładają, że trend się
jednak zmienił i obecnie jest trendem wzrostowym, przez co decydują się do niego przyłączyć.
Otwierają również pozycje długie, wcześniej zamykając stratne pozycje krótkie. To zjawisko nadaje
dynamiki.
W tym momencie zdecydowana większość
uczestników rynku uważa, że obowiązuje trend
wzrostowy, efektem czego jest przyspieszenie kursu na fali 3. Po pewnym czasie kończy się gorączka
zakupów i fala 3. się zatrzymuje. Na jej końcu rozpoczyna się realizacja zysków. Inwestorzy, którzy
kupowali na dołku postanawiają chronić swoje
pozycje przesuwając zlecenia Stop Loss lub też po
prostu zamykają zyskowne pozycje. To powoduje
cofnięcie się kursu które jestfalą 4. (fala ta musi
zawsze powstać, gdyż realizacja zysków zawsze
nastąpi).
Porównując fale korekcyjne, to fala 2. była
wyprzedażą,

kontynuującą

trend.

Natomiast

fala 4. jest realizacją zysków. Gdy gracze realizują zyski, większość uczestników rynku wciąż
uważa, że obowiązuje trend wzrostowy. Część
z nich mogła albo później dołączy się do trendu,
albo tylko obserwowała falę 3., nie otwierając pozycji. Korzystając z przeceny na fali 4., inwestorzy
postanawiają zagrać zgodnie z trendem i otwierają
pozycje długie, tworząc falę 5. Fala 5-ta zazwyczaj
nie jest już tak dynamiczna jak fala 3. i nie charakteryzuje się tak dużą siłą, ponieważ większość
graczy jest już poza rynkiem. Istnieje prawdopodobieństwo, że gracze zaczną otwierać pozycje
krótkie w okolicach szczytu fali 3. i ustawiać zlecenia Stop Loss powyżej. Wtedy fala 5. może być bardziej dynamiczna, gdyż przyspieszą ją zrealizowane zlecenia obronne powyżej fali 3. (podobnie jak
w przypadku fali 1., lecz na mniejszą skalę). Należy
wspomnieć, że falę 5. tworzą nowe zlecenia, więc
jej dynamika oraz długość zależą od ilości nowego
kapitału napływającego na rynek. Może zdarzyć
się tak, że fala 5. albo w ogóle nie powstanie, albo
będzie tzw. falą załamaną, czyli nie wybijającą
końca fali 3.
Gdy cały proces się zakończy i inwestorzy nie
będą wykazywać zainteresowania kupnem danego
instrumentu, rynek utworzy lokalny szczyt i przejdzie w fazę większej korekty po to, by później rozpocząć wszystko na nowo...
Daniel Kostecki
www.danielkostecki.pl
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NADAJ TEMPA

SWOJEJ KARIERZE
Z THE BOSTON CONSULTING GROUP!

The Boston Consulting Group (BCG) to

międzynarodowa firma doradztwa strate-

Szymon, UE w Poznaniu/SGH w Warszawie

gicznego. Nasi konsultanci, absolwenci najlep-

Podczas konkursu spotkałem wiele inspirujących

szych światowych uczelni biznesowych i technicz-

osób, zarówno z samego BCG, jak i uczestników

nych oraz programów MBA pracują w 75 biurach

z całej Polski. Z wieloma utrzymujemy kontakt do

w 43 krajach wspierając zarządy największych

dziś. BCG. Droga na Szczyt to szansa, żeby zoba-

firm w rozwiązywaniu strategicznych problemów.

czyć, jak w praktyce wygląda praca konsultantów.

Y

Koncepcje BCG weszły do kanonu nauki zarządza-

Mnóstwo danych, skomplikowane zadania, praca

CM

nia, a naszym celem jest dalsze wspieranie zmian

pod presją czasu i prezentowanie wyników przed

MY

w światowym biznesie.

wymagającymi odbiorcami - tego wszystkiego do-

Konkurs BCG. Droga na Szczyt to szansa na

świadczyłem podczas warsztatów eliminacyjnych.

wejście w świat doradztwa strategicznego. Po raz

Wyjazd szkoleniowy był niezapomnianym przeży-

kolejny najlepsi studenci z całej Polski wcielą się

ciem. Wspominam go jako niezwykle cenny mery-

w rolę doradców i - pod okiem ekspertów z BCG –

torycznie i jednocześnie jako fantastyczną imprezę

zmierzą się z zadaniami podczas warsztatów elimi-

integracyjną.

nacyjnych, które odbędą się w Warszawie (SGH),
Krakowie (UE), Łodzi (UŁ), Poznaniu (UE) i Wro-

Jerzy, UE w Krakowie

cławiu (UE). Zwycięzcy w styczniu wezmą udział

Udział w tym konkursie to doświadczenie wielo-

w prestiżowym szkoleniu w Hotelu Narwil w Se-

poziomowe: od pracy nad casem i konfrontacji re-

rocku k. Warszawy. Przez 3 dni będą uczestniczyć

zultatów z oceną konsultantów, przez współpracę

w warsztatach rozwojowych, przygotowujących do

z naprawdę doborowym zespołem, po absolutnie

skutecznego działania w środowisku biznesowym.

niezapomniane wrażenia z wyjazdu szkoleniowe-

Zaprosimy ich też w podróż po świecie win, pro-

go. Bardzo cenię sobie to, że mogłem poznać wiele

wadzoną przez wybitnych sommelierów, oraz do

osób z zespołu BCG, to był niesamowity motywa-

wspólnego gotowania pod okiem najbardziej zna-

tor do rozwoju i wyboru kierunku przyszłej ka-

nych szefów kuchni.

riery. Nagrodę, czyli wyjazd szkoleniowy, można

Laureaci konkursu BCG. Droga na Szczyt

najkrócej opisać jako pasmo niespodzianek z naj-

będą mogli skorzystać z niestandardowego, skró-

wyższej półki. BCG. Drogę na Szczyt poleciłbym

conego procesu rekrutacji do The Boston Consul-

każdemu, kto poważnie myśli o swojej przyszłości.

ting Group.

To doskonała okazja do zdobycia doświadczenia,

Jak udział w konkursie BCG. Droga na

wiedzy i kontaktów przydatnych nie tylko w fir-

Szczyt wspominają dotychczasowi laureaci? Oto

mach konsultingowych, ale pozwalających wybić

ich wrażenia:

się daleko przed innych studentów i absolwentów.
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Rozwiń skrzydła z BCG.
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Masz pytania?
Napisz do nas lub zadaj je
nam osobiście!
Na przełomie października
i listopada odwiedzimy
uczelnie w Warszawie,
Łodzi, Krakowie, Wrocławiu
i Poznaniu promując konkurs BCG. DROGA NA SZCZYT
i prowadząc wykłady pt.
“Jak napisać CV i rozwiązać
case study?”.
Więcej informacji znajdziesz
na naszej stronie www
i Facebooku.
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KRÓLESTWO

HAMBURGERÓW
Restauracje McDonald’s, znane na całym
świecie, swoją popularność zawdzięczają
ciężkiej pracy Raymonda Alberta Kroca.
Jak król hamburgerów rozwinął swoje
„królestwo”? Jaki jest sekret jego sukcesu?
Od multimiksera do hamburgera
Wszystko, co Raymond Kroc osiągnął w trak-

nować właścicielom restauracji współpracę. Na-

cie swojej kariery, osiągnął dzięki ciężkiej pracy

stępnego dnia posiadał już koncesję na otwarcie

i uporowi z jakim dążył do wyznaczonych przez

własnych lokali o identycznym wyglądzie i menu

siebie celów. Trudnił się wieloma fachami, praco-

w całym kraju. Umowa przewidywała, że Kroc

wał między innymi jako pianista, DJ i sprzedawca

otrzyma 1,9% od obrotu każdej z restauracji,

kubków w Lily Tulip, jednakże to nie mogło zapew-

z czego McDonaldom odda 0,5%. Biznesmen

nić mu dostatku, o którym marzył. Chęć ciągłego

wyobrażał sobie swoje restauracje przy każdym

rozwijania biznesu skłoniła go do podjęcia ryzyka

skrzyżowaniu w Ameryce. „Myśl o sprawach wiel-

i zmiany pracy – Kroc porzucił sprzedaż kubków

kich, a wielkim się staniesz”- mawiał. Jeszcze nikt

na rzecz handlu innowacyjnymi multimikserami

nie spodziewał się, że inwazja restauracji z żółtym

do koktajli mlecznych. Brzmi to może prozaicz-

logo zbliżała się wielkimi krokami. Co ciekawe,

nie i niezbyt lukratywnie, nie mniej jednak nowy

z początku Kroc zdecydował się na utworzenie

biznes prosperował całkiem nieźle. Przełomowym

sieci restauracji tylko po to, aby poszerzyć rynek

momentem okazał się dzień, w którym biznesmen

zbytu dla swoich mikserów!

otrzymał zamówienie na 8 sztuk mikserów dla małej restauracji w San Bernardino, założonej przez

Szybciej niż zakładał

braci Richarda i Maurice’a McDonaldów. Zaintry-

Z początku Kroc nie mógł całkowicie poświęcić się

gowany wielkością zamówienia, postanowił odbyć

nowemu biznesowi. Aby opłacić dzierżawę i pen-

podróż do słonecznej Kalifornii, aby odwiedzić

sje pracowników, nie mógł zaniedbywać sprzedaży

tajemniczy lokal. Był to moment przełomowy za-

multimikserów.

równo w jego karierze, jak i w nowoczesnych dzie-

W 1961 roku Kroc zdecydował się na kupno

jach świata. Nigdy i nigdzie nie spotkał się z takim

od braci McDonaldów prawa do tworzenia loka-

sposobem prowadzenia restauracji, gdzie klienci

li sygnowanych ich nazwiskiem. Chociaż suma,

byli obsługiwani profesjonalnie i błyskawicz-

którą zażądali bracia McDonaldowie okazała

nie, zachowując przy tym wysoką jakość towaru

się astronomicznie wysoka (opiewała bagatela

i nienaganną czystość. Rzeczą, która najbardziej

na kwotę 2,7 mln USD), Raymondowi udało się

wyróżniała lokal braci McDonaldów było jednak

znaleźć kredytodawców. Z jego obliczeń wyni-

zastąpienie tradycyjnych talerzy papierowymi

kało, że pożyczkę uda mu się spłacić do począt-

i plastikowymi opakowaniami. Kroc dostrzegł

ku lat dziewięćdziesiątych. Interes okazał się

w tym pomyśle potencjał i postanowił zapropo-

jednak strzałem w dziesiątkę, sieć rozrastała się
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„

błyskawicznie, a Kroc spłacił 14 mln USD zobowią-

dostałbym cegłę, to prawdopodobnie mógłbym

zań prawie dwadzieścia lat wcześniej niż pierwot-

zbudować most nad Atlantykiem.” Co ważne, Ray-

nie zakładał – w 1972 roku. Kilka miesięcy później

mond nigdy nie zdecydował się na podwyżkę cen

okrzyknięty został Amerykaninem roku.

sprzedawanych produktów, aby usługi oferowane
przez jego sieć były dostępne także dla klientów

Myśl o sprawach
wielkich, a wielkim
się staniesz...

z mniej zasobnymi portfelami. Kroc do końca swoich dni pozostał aktywnym działaczem w firmie.
Mimo problemów zdrowotnych szukał nowych
miejsc do otwierania restauracji. Tym sposobem,
w ciągu 23 lat od momentu zakupu prawa do
tworzenia sieci restauracji, aż do swojej śmierci,

Hamburgerologia

Król Hamburgerów otworzył przeszło 7 500 lo-

Raymond Kroc niewątpliwie zrewolucjonizował

kali szybkiej obsługi w 31 krajach. Fortunę tego

przemysł gastronomiczny, stając się symbolem

81-letniego przedsiębiorcy oszacowano wtedy na

i przykładem możliwości dla XX-wiecznego ame-

500 mln USD.

rykańskiego kapitalizmu. Sam wprawdzie nie był

Mimo tego, że nie znam osoby, która nigdy

pomysłodawcą tego typu restauracji, ale dostrzegł

nie próbowała jedzenia restauracji McDonald’s, to

potencjał w takim rozwiązaniu, a rozsądnymi

siedząc teraz przed wjazdem do jednego z najbar-

i przemyślanymi decyzjami doprowadził do

dziej znanych amerykańskich parków narodowych

ogromnego sukcesu sieci. Po 22 latach obecności

– Wielkiego Kanionu w Arizonie - ciężko mi uwie-

na rynku restauracje McDonald’s zarobiły miliard

rzyć, że imperium Kroca dotarło nawet tutaj.

dolarów, stały się symbolem amerykańskiego biznesu i numerem jeden na amerykańskim rynku
nieruchomości. Przyczyn tak dużego powodzenia

Marta Grzędowska

biznesu Kroca należy szukać w sposobie dobierania

marta.grzedowska@skninwestor.com

licencjobiorców – Raymond powtarzał : „wolę zatrudnić sprzedawcę niż księgowego czy kucharza”,
dlatego zawsze wybierał tych kandydatów, których
uprzednia praca wymagała interakcji z klientami.
Nie zapominał również o odpowiednim zmotywowaniu swoich współpracowników, mawiając:
„pracujesz nie dla McDonald’s, lecz dla siebie
z McDonald’s”. W jego przekonaniu, sukces restauracji zależał od trzech filarów: McDonald’s,
franczyzobiorców i dostawców. Chcąc, aby każdy
zrozumiał jego ideę, w 1961 roku w Elk Grove Village otworzył Hamburger University. To tutaj jego
współpracownicy odbywali szkolenia dotyczące
tego, jak dobrze i efektywnie prowadzić restauracje. Pierwszych 15 uczniów ukończyło szkolenie
w lutym 1961 roku. Rocznie na zajęcia prowadzone
w 28 językach uczęszcza ponad 5 000 studentów.
Dzisiaj uniwersytet ten może poszczycić się ponad
80 tysiącami absolwentów z tytułem “Bachelor in
Hamburgerology with a minor in french fries.”
Dzięki temu, że McDonald’s cały czas się rozwija,
w marcu 2010 roku otwarto kolejny Hamburger
University, tym razem w Chinach.
Więcej znaczy lepiej
Sieć restauracji rozwijała się w niesamowitym
tempie, a Kroc nigdy nie zmienił głównych wartości, którymi kierował się tworząc swoje imperium.
Często podkreślał: „Jeżeli za każdym razem, kiedy powiedziałem słowa: Jakość, Usługi i Czystość
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CHARTING YOUR COURSE

There can be an almost overwhelming array of questions facing you at any given point – what should I major in? What clubs
should I join? Where should I do my internships? How should I figure out what
jobs to apply for? Where do I want to live?
All of us have faced these sorts of questions. And

who you are: your strengths, your passions and in-

while the questions themselves change over time,

terests, your values, your dreams. This may be the

they never really go away. But it’s nice to have

hardest thing to do, so you may want to ask your

a grasp on how to go about answering them.

friends, mentors, colleagues for a second opinion.

In my job, I help people find their course and

What also may help while doing a “DD” is swit-

make career choices. At times, I find that we often

ching between the modes – subjective, when you

have really interesting discussions about our per-

answer the questions from within yourself; and

sonal and professional development as well as our

objective – when you answer questions as if you

personal journeys with our colleagues – someti-

described your best friend (you) to someone else.

mes in the context of development or training programs, and sometimes just informally. We wanted

1. What are my strengths?

to bring some of that conversations on campus.

Think about what you are great at. Not only good,

And share some ideas you might find helpful.

but exactly that: great. This is important. As when
you think about something in a “great” category

Self due diligence

– this is something you truly enjoy doing. Whene-

Putting it simple, managing your own life is no dif-

ver you do something “great”, you feel happy and

ferent to managing a company. The only difference

strong. You trust in yourself, and can achieve a lot.

is that a company you usually start from scratch.

“Good” is more tricky. You may be “good” at

By the age of 20, however, time, when you start

maths, but find it boring. Now – imagine you cho-

to think about a career, you already have a set of

ose a career with heavy maths component. If you

preferences, personal traits, knowledge and exper-

are great at that – you will be “flying colours” every

tise. Hence, it’s easier to think about yourself as

time you do that. You will be happy, and – since

an “inherited company”. It doesn’t mean, though,

you love it and understand very well – you will be

you can not start from scratch: if you have been

delivering beyond expectations. Hence, your ma-

studying economics and international business,

nager and clients will be happy, too. And the beau-

but in the end decided that you are in love with the

ty of it – it all will come to you naturally. All can be

arts, you may very well start a career in arts. What

vice versa if you are bored, though.

is good to know, though, is what are your “debts”
2. What are my passions?

and “assets” when you make a transition.

Now, turn to passions and interests. What thin-

Hence, you need to understand very well
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gs give the most meaning to your life? What are

lity. There is something that they all have in com-

the things in your life that you can describe as

mon – they all drive you forward on your own path.

a “right thing to do”? Psychologists found out that
when you do something that you truly care for and

My Pride

absorbed with, you find yourself in a certain sta-

There’s one very powerful exercise that we do in

te called “flow”. In the “flow”, one looses track of

our company. At the beginning of each year each

things and time around, and is more productive

of us reflects on a question: “By the end of this

and derives greater satisfaction from work. What’s

year, what I will be proud to achieve?” The trick

more, this sort of activity tends to replenish your

here is that it enables you to do great and exciting

energy, rather than drain it out.

things in life. You can be proud of yourself when

So, think about the times you find yourself in

you go beyond your comfort zone, when you live

a “flow” state: when you were so absorbed in what

on your dream, when you stay true to who you

I am doing that I lose track of time and things aro-

are and live your values. Try to think about your

und me?

choices in this category. What you will be proud of
doing in your life?

3. What are my values?

***

Values reflect a person’s sense of right and wrong

I wanted to wrap up this article with a very per-

or what “ought” to be. They give a perspective on

sonal note.

what’s right and wrong to do. Whenever a job you

Year 2003. I am in my last University year, he-

do on a daily basis would fit within your values

ading to thesis defence and graduation with a di-

perspective, you would benefit from a great sense

stinction. I am a volunteer at the Youths Center,

of fulfillment and satisfaction.

leading trainings on Leadership. I am a Project
Leader of anti-drug campaign for teenagers. I am

4. Make a wish-list

a leading dancer at the Youths Theater. I major in

Now, step back from what you have learned abo-

Humanities and Culture and complete a non-de-

ut yourself. Find a place that inspires you. Get

gree program in European Studies. I do a lot. I am

a sheet of white paper and a pen. Don’t think and

successful. I’m “bright and promising”, as every-

don’t reflect too much. Your task is to put all ideas

one around me states. But I have a problem: I am

that come to you when you think of what would

so good in so many things, that it’s hard to decide

be great to do in life. Anything – from working for

what to do in my life. An array of questions and

a big company to rescuing whales or doing coral

decisions to make was overwhelming back then.

reef checks. Only one thing important here: this

The decisions I made me land in an international

should be relevant for you.

career, study abroad, pursue my passion and hobby and balance it with a rewarding professional

What does the world offer?

life. Still, when I ask myself if this could have been

Now, when you know yourself and what you stand

different, the answer is “yes”. Different, but I’m

for, do a research on the job market. What com-

sure, as exciting.

panies are present in your city? Country? World?

The beauty of the decisions we make - there are

What are those, of which you think “they’re too

as many successful paths through life as there are

good to be true” (hint: they often tend to be The

people living those lives.

Company To Work For for you).
Study their career websites – who do they look

* Be true to yourself. Figure out what’s important

for? What qualities, personal traits, skills? Does

to you and what fits well with your personality;

what company look for coincides with your streng-

over time you’ll discover what you’re really passio-

ths and passions?

nate about (if you don’t already know!)

What are the Company’s Values? Do they resonate

* Be comfortable being uncomfortable – growth

with yours?

comes when you stretch yourself! And we learn

And a last check: in this Company, will you be able

from our failures

to do something from your “wish list”?

* Be opportunistic. You can’t plan everything – if

Have a look at the variety of options, not limiting

an opportunity presents itself and you think you

yourself to just only one. Make a list of companies/

could learn something from it, go for it, even if you

industries/activities you feel excited about. Don’t

can’t clearly see how it fits in the “ten year plan”

worry if at the first sight they seem to be from

Good luck!
Evgenia Novikova

different Universes. By now they all have passed

Professional Development Manager

a “quality check”, which is you and your persona-

at McKinsey & Company Poland
59

PRAKTYCZNA PRZEPUSTKA

DO KARIERY

– RUSZAJĄ TEGOROCZNE EDYCJE KONKURSÓW

EYE ON TAX I EY FINANCIAL CHALLENGER

Doradcza firma EY zaprasza studentów
kierunków ekonomicznych, finansowych
i prawniczych do udziału w konkursach
EYe on Tax i EY Financial Challenger.
Już od ponad dekady EY otwiera studentom
drzwi do kariery – udział w konkursach
daje możliwość poznania specyfiki pracy
w branży transakcyjnej i podatkowej, a zwycięzcom firma oferuje płatne praktyki oraz
atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.
Zadania do konkursów przygotowują eksperci

kurs w skali Polski, który daje możliwość młodym

z działu Doradztwa Transakcyjnego i Doradztwa

ambitnym ludziom zdobyć ogromną wiedzę, jest

Podatkowego EY. Udział w tych inicjatywach jest

również idealną szansą na rozpoczęcie kariery za-

praktyczną możliwością sprawdzenia wiedzy zdo-

wodowej. Kilka miesięcy zmagań konkursowych

bytej podczas studiów, ponieważ uczestnicy mie-

pozwoliło mi wejść w świat doradztwa transakcyj-

rzą się z zdaniami stawianymi profesjonalistom

nego oraz zbudować wiele umiejętności zarówno

z branży.

miękkich, jak i twardych. Najważniejszą zaletą
Financial Challengera jest możliwość poznania

Wyzwanie EY Financial Challenger:

wielu osób, które mają podobne zainteresowania

branża finansowa

oraz tych, którzy już osiągnęli sukces i chcą się po-

W EY Financial Challenger biorą udział kilku-

dzielić zdobytą wiedzą – przyznaje Mateusz Tront,

osobowe drużyny studentów. Ich zadaniem jest

jeden z laureatów poprzedniej edycji konkursu,

przeprowadzenie transakcji sprzedaży lub kupna

a obecnie praktykant w dziale Doradztwa Trans-

spółki, wykonanie wyceny i przygotowanie odpo-

akcyjnego EY.

wiednich analiz finansowych. Uczestnicy sporządzają też rekomendacje dla klientów w zakresie

Wyzwanie EYe on Tax: branża podatkowa

prowadzonych transakcji i poszukują optymalnych

EYe on Tax, organizowany przez ekspertów

rozwiązań realnych problemów. Konkurs oparty

z działu Doradztwa Podatkowego EY, daje prak-

jest na studium przypadków, z którymi na co dzień

tyczną możliwość zapoznania się z pracą profesjo-

spotykają się doradcy z branży. Analizy finansowe,

nalnych doradców podatkowych. 3 lub 4-osobowe

wyceny spółek, opracowywanie optymalnych roz-

drużyny studentów podczas trzech etapów kon-

wiązań biznesowych, towarzyszące temu szybkie

kursu rozwiązują kazusy z zakresu polskiego i mię-

podejmowanie trafnych decyzji i siła perswazji,

dzynarodowego prawa podatkowego. W pierw-

stanowią wyzwania stawiane uczestnikom konkur-

szym etapie konkursu studenci analizują zadania

su i dają przedsmak pracy w branży transakcyjnej.

przygotowane przez doradców podatkowych, na-

EY Financial Challenger to unikatowy kon-

stępnie biorą udział w warsztatach, które mają na
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celu wyłonienie 10-12 najlepszych drużyn, które
zmierzą się w finale. Najbardziej emocjonująca
część finałowej rozgrywki przyjmuje formę rozprawy sądowej, w której w rolę arbitrów wcielają się
m.in. eksperci z działu Doradztwa Podatkowego
EY, sędziowie oraz profesorowie.
Michał Goj, Dyrektor z Działu Doradztwa
Podatkowego EY podsumowuje zeszłoroczną edycje konkursu: „Poziom wiedzy podatkowej, który
zademonstrowały zespoły, szczególnie podczas finału konkursu przerósł oczekiwania jury. Miałem
wrażenie, że prezentacje wygłaszają praktykujący

szych zadań konkursowych miało być tylko zwy-

Zgłoszenia do konkursu
EYe on Tax i EY Financial
Challenger przyjmowane
są do 18 listopada br.

kłym sprawdzeniem naszej wiedzy. Konkurs EYe

Więcej informacji na stronach:

on Tax pozwolił mi i pozostałym członkom zespołu

www.ey.com.pl/EYe_on_Tax

na sprawdzenie wiedzy podatkowej i umiejęt-

www.ey.com.pl/Challenger

eksperci podatkowi, a nie studenci.”
Piotr Klebieko ze zwycięskiej drużyny ‘Pro Tributario’ zachęca wszystkich studentów do spróbowania swoich sił: „Na początku nikt z nas nie
przypuszczał, że osiągniemy tak wiele – niewinne wysłanie zgłoszenia i rozwiązywanie pierw-

ności w praktyce. W moim przypadku wygrane
w konkursie praktyki zaowocowały ofertą stałej
pracy w Dziale Doradztwa Doradztwa Podatkowego EY w Poznaniu.”
Anna Woźniak, Menedżer ds. Rekrutacji w EY
przyznaje: - Tegoroczny EY Financial Challenger
to edycja X, jubileuszowa. Z kolei EYe on Tax –
będziemy prowadzić już po raz dziewiąty. Kolejne edycje przynoszą nam wiele ciekawych doświadczeń, inspirujących spotkań ze studentami.
W poprzednim roku akademickim w obu konkursach wzięło udział ponad 1 300 zespołów z całej
Polski. Widzimy zaangażowanie i zainteresowanie ze strony młodych ludzi, dlatego każdego roku
z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie rejestracji nowych drużyn. Dla niektórych to właśnie
udział w konkursach jest trampoliną do rozpoczęcia kariery zawodowej w branży doradczej. Wielu
uczestników podkreśla również, że konkursy dają
nieocenioną możliwość zawarcia nowych profesjonalnych znajomości wśród pracowników EY,
a także wśród studentów. Ten kapitał zostanie
z nimi na wiele lat.
Nagrody w tegorocznych edycjach EYe on
Tax oraz EY Financial Challenger to m.in.: 64 000
PLN, atrakcyjne nagrody rzeczowe, system informacji prawnej Legalis oraz nagrody książkowe od
C.H. Beck, szkolenia od EY Academy of Business,
vouchery na przeloty liniami LOT oraz przejazdy EIC od PKP Intercity, bony od MultiBenefit
oraz doświadczenie zawodowe u pracodawcy nr 1
w Polsce według rankingów AIESEC i Universum.
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HISTORIA GLOBALIZACJI

Globalizacja jest bez wątpienia jednym
z najmodniejszych słów ostatnich 20 lat.

Nagły wzrost wymiany wiedzy, handlu i kapitału na całym świecie - napędzany przez
innowacje technologiczne - od kontenerowców po internet, utrzymują temat budzący
kontrowersje na świeczniku.
Jak świat światem...
Są tacy, którzy uważają globalizację za pozytywne

gdzie jest ona najtańsza. Badania przeprowadzo-

zjawisko. Według laureata Nagrody Nobla Amar-

ne w 2012 roku we Francji przez IFOR wykazały,

tya Sen, globalizacja wzbogaciła świat kulturowo,

że zaledwie 22% Francuzów uważa globalizację za

gospodarczo i naukowo, poprawiając przy tym

,,dobrą rzecz” dla ich kraju.

poziom życia miliardów ludzi. Co więcej, Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że siły

Czy to ważne kiedy?

globalizacyjne, mają potencjał do wyeliminowania

Historycy gospodarczy zaznaczają jednak, że od-

ubóstwa do końca XXI wieku. Całkowicie.

powiedź na pytanie czy korzyści z globalizacji są
większe, niż jej potencjalne szkody, jest nieco bar-

Kontrowersje

dziej skomplikowana. Odpowiedź jest uzależniona

Oczywiście jak zwykle w przypadku kontrower-

dla nich od tego, jak podejdziemy do genezy tego

syjnych tematów, sens globalizacji jest negowany

dyskusyjnego zjawiska. Dlaczego w ogóle waż-

przez równie szerokie rzesze wybitnych przeciw-

ne jest to, czy globalizacja zaczęła się 10, 100 czy

ników – szczególnie krytyków gospodarki wol-

10 000 lat temu? Świętą zasadą historyków gospo-

norynkowej, jak chociażby Josepha Stiglitza lub

darczych jest stwierdzenie, że nie można powie-

Ha-Joon Changa, wytykających wśród najbardziej

dzieć, czy jakiekolwiek zjawisko jest złe czy dobre,

szkodliwych skutków pogłębianie nierówności go-

bez uprzedniego zweryfikowania jak długo mamy

spodarczych na świecie. Poparciu tych zarzutów

z nim do czynienia. Wcześni ekonomiści z pewno-

może służyć stanowisko Międzynarodowego Fun-

ścią sympatyzowaliby z ogólną koncepcją, że świa-

duszu Walutowego, który w 2007 roku przyznał,

towe rynki coraz bardziej się zacieśniają i integrują

że za wzrost rozwarstwienia gospodarczego wśród

między sobą.

światowej populacji, odpowiedzialne są w dużej

Pomimo, że słowo to nigdy wprost nie padło

mierze nowa technologia oraz migracje kapitału

z ust Adama Smitha, globalizacja jest motywem

do najszybciej wzrastających gospodarek. Pogląd

przewodnim jego opus vitae – Bogactwa Narodów.

o szkodliwości globalizacji jest również popularOd początku

ny w wielu rozwiniętych gospodarkach. Szczególnie popularna jest obawa o możliwości relokacji

Opis Smitha dotyczący rozwoju gospodarczego opiera się

miejsc pracy przez pracodawców w miejscach,

w dużej mierze na integracji rynków na przestrzeni
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dziejów. Podział pracy umożliwia wzrost produkcji
oraz rozwój gospodarczy. Jednocześnie naturalna
potrzeba specjalizacji rozwija handel, i sprzyja wymianie informacji między podobnie wyspecjalizowanymi społecznościami z najdalszych zakątków
świata. Ten trend jest niemal tak wiekowy, jak cała
ludzka cywilizacja.
Prymitywny podział pracy, pomiędzy “myśliwych” i “pasterzy”, rozrastał się razem z rozwojem wiosek i sieci handlowych, poszerzając się
o kolejne, niezliczone specjalności. Z biegiem
czasu płatnerz wytwarzający zbroje, cieśla konstruujący dachy i krawiec szyjący odzież, stali się
sprofilowanymi

rzemieślnikami,

wymieniając

owoce swojej pracy za żywność dostarczaną przez
myśliwych i pasterzy.
Z upływem kolejnych stuleci osady, miasta,
kraje i kontynenty zaczęły wymieniać się dobra-

„

mi, w których produkcji były najlepiej wyspecjalizowane w zamian za te, których nie mogły, bądź
nie potrafiły wytworzyć w wystarczającej ilości.
W ten sposób, wraz z rozwojem handlu i specjalizacji, rynki zacieśniały się, zbliżając do siebie coraz
bardziej.
Cały ten proces opisywany przez Adama Smitha przypomina nowoczesne rozumienie terminu ,,globalizacja”, nawet jeżeli jego
skala była dużo bardziej ograniczona niż to, co
większość współczesnych ludzi rozumie pod

Zjawisk0,
które przez
ekonomistów
nazywane jest
,,rewolucją cenową”
zmieniło drastycznie
oblicze Europy

tym popularnym pojęciem. Kiedy Smith mówił
o

integracji

rynków

między

kontynentami,

miał na myśli konkretny przykład – Europy
i Ameryki Północnej. Odkrycie Indian przez Europejskich handlarzy doprowadziło do nowego
podziału pracy pomiędzy dwoma kontynentami.
Jako przykład Smith przytaczał rdzennych Amerykanów, którzy będąc doświadczonymi myśliwymi, handlowali zwierzęcymi skórami w zamian za
koce, broń palną oraz ,,wodę ognistą”, wytwarzane
tysiące kilometrów dalej na Starym Kontynencie.
Niektórzy współcześni historycy gospodarczy kwestionują argumentację Adama Smitha,
mówiącego, że odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku przyspieszyło proces
globalizacji. Według Jeffreya Williamsona, globalizacja rozpoczęła się dopiero w XIX wieku wraz
z drastycznym spadkiem cen transportu umożliwiającym bardzej swobodny przepływ towarów między
kontynentami. Według Williamsona, jak i jego zwolenników, odkrycie Ameryki przez Kolumba, jak
i wcześniejsze odkrycie morskiej trasy do Azji przez
Vasco Da Gamę, miały niewielki wpływ na zmiany
cen dóbr. Argumentacji Williamsona zaprzeczają
jednak zmiany, jakie zaszły na rynku srebra.
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Wszystko rozbija się o pieniądze
Ze względu na fakt, że wartość europejskich
walut oparta była o cenę srebra, każda zmiana
jego wartości miała znaczący wpływ na poziom

tylko

cen w Europie. Sam Adam Smith zaznaczał,
że była to jedna z najważniejszych i najbardziej

spektakularnych

zmian

22%

gospodarczych

będących efektem dotarcia do obu Ameryk.
Odkrycie potężnych złóż metali szlachetnych
w Amerykach i zalanie nimi Europy poprzez morskie galeony i karawele, uginające się pod ciężarem wypchanego po brzegi srebra, doprowadziło
do największego spadku jego wartości w historii.
W pewnym momencie XVI wieku, 1 kilogram srebra był wart jedną czwartą swojej wartości sprzed
ery wielkich odkryć geograficznych. Napływ

Francuzów uważa
globalizację za
dobrą rzecz

150 000 ton srebra z Meksyku i Boliwii po raz pierwszy
w historii uderzył gwałtownie we wszystkie indeksy cenowe Europy. W czasach kiedy standard
pieniądza oparty na srebrze powodował że inflacja
nie wystepowała tak jak we współczesnym świecie,
zjawisko to spowodowało inflację dochodzącą do
700% w ciągu wieku.
Zjawisko, które przez ekonomistów na-

nami, krajami i kontynentami nie dotyczy jedy-

zywane jest ,,rewolucją cenową”, zmieniło dra-

nie kwestii handlu, ale dotyczy również, a może

stycznie oblicze Europy. Niektórzy historycy

i przede wszystkim, wymiany wiedzy i idei.

przypisują mu wszystko począwszy od dominacji
hiszpańskiego imperium w Europie, przez licz-

A jednak nie zawsze

ne wojny wynikające z destabilizujących skut-

Co ciekawe, globalizacja nie jest jednostronnym

ków inflacji, aż po nagły wzrost polowań na cza-

i nieodwracalnym procesem. Historia zna bo-

rownice w XVI wieku oraz reformację Kościoła.

wiem kilka przypadków deglobalizacji i dezin-

Podkreślają również, że gdyby nie nagły wzrost

tegracji. Takie wyjątki występowały chociaż-

importu srebra z Europy do Chin i Indii w tym

by w czasach średniowiecza, w XVII wieku lub

okresie, wzrost inflacji i jej skutki byłyby jesz-

podczas 20-lecia międzywojennego. Patrząc na

cze groźniejsze. Wzrost cen wyhamował dopiero

bardziej współczesne wydarzenia, efekty de-

około roku 1650, kiedy wartość srebrnych

globalizacji są również widoczne po kryzysie

monet

poziomu,

z 2007 roku. Oczywistym jest, że globalizacja

że import tego kruszcu z Ameryki stał się całkowi-

nie jest procesem współczesnym powstałym 20,

cie nieopłacalny.

czy nawet 200 lat temu. Jej historia sięga ty-

spadła

do

tak

niskiego

Rozległa konwergencja rynku srebra jest

sięcy lat. Mając u źródła prymitywną wymianę

jednym z wielu przykładów globalizacji. Nie-

pomiędzy myśliwymi, pasterzami i zbieraczami

miecki historyk gospodarczy Andre Gunder

z coraz to kolejnymi wioskami, co ostatecznie ewo-

Frank uważa, że początek globalizacji powinien

luując w globalne społeczeństwo, w którym iden-

być datowany od integracji rynków pomiędzy

tyczną puszkę coca-coli trzyma dziecko każdego

Sumerami a państwami z doliny Indusu ponad

kraju i każdej rasy. Dzięki Intenetowi informacja

4000 lat temu. Pierwsze szlaki handlowe po-

potrzebuję zaledwie kilku sekund, żeby dotrzeć

między Europą, a Chinami zostały stworzone

w każdy, nawet najbardziej odległy zakątek świa-

w epoce hellenistycznej. Kolejny poziom rozwo-

ta. Niezależnie od tego, czy będziemy uczestniczyć

ju osiągnięto, najpierw w XVI wieku, a następ-

w marszach antyglobalizacyjnych, czy też stawiać

nie w czasach rewolucji przemysłowej. Było to

się po drugiej stronie barykady, zawsze warto

związane ze znaczącym spadkiem transportu

spojrzeć wstecz i zauważyć, że globalizacja jest tak

w niektórych okresach. Historycy tacy jak Tony

naprawdę zjawiskiem nierozerwalnie związanym

Hopkins czy Christopher Bayly, uczulają dodat-

z postępem i rozwojem człowieka.
Adam Olejniczak

kowo, że cała sfera wymiany pomiędzy regio-

adam.olejniczak@skninwestor.com
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POLITYKA A WALL STREET
Sytuacja, z którą mamy obecnie do czy-

nienia, czyli tzw. „government shutdown”,
nie zdarza się po raz pierwszy. Na przełomie 1995 i 1996 roku Bill Clinton nie mógł
porozumieć się z Kongresem, co dwukrotnie skutkowało shutdownem. Sprawdziliśmy jak S&P 500 zachowywał się
w tamtych czasach, licząc od początku
roku budżetowego.
Od 1 października do ogłoszenia shutdown

po dojściu do porozumienia – 6 sierpnia). To co

indeks zyskał około 1%, przy czym rozpiętość wa-

najgorsze wydarzyło się już po dojściu do po-

hań nie przekroczyła nawet 2% w danym okresie.

rozumienia. Od 1 do 8 sierpnia – otwarcie po

Warty podkreślenia jest fakt, że w 1995 roku gieł-

weekendzie, w którym S&P obniżyło rating USA,

da była dużo mniej płynna, handel elektroniczny

indeks 500 największych spółek w Stanach tra-

nie był rozwinięty i wahania nie były tak zna-

cił nawet 15%! Agencja uzasadniając swoje dzia-

czące jak obecnie. Od 14 do 19 listopada, czyli

łanie stwierdziła, iż politycy zamiast ograniczać

podczas pierwszego zamknięcia, S&P 500 zy-

wydatki, ponownie zwiększają limit zadłużenia

skał około 1%. Po dojściu do wstępnego kom-

i odsuwają problem w czasie (teraz jest podobnie).

promisu indeks zniżkował jeszcze o niecałe

W 2011 roku polityka miała już znaczący wpływ

2% w ciągu następnych tygodni. Przy drugim

na rynki i właśnie wtedy odbyła się największa

shutdownie, S&P 500 ponownie zyskał mniej

korekta w obecnej hossie.

niż 1%, choć chwilowo tracił. Później giełda po-

Końcówka roku 2012 to rozmowy o unik-

wróciła do wzrostów – miesiąc po zakończeniu

nięciu „fiscal cliff”. Po miesiącu od wygranych

shutdownu indeks był 4,3% wyżej, do końca roku

przez Barracka Obamę wyborów, rozpoczęły się

ponad 20,1% (na giełdzie cały czas trwała hos-

intensywne negocjacje dotyczące budżetu USA.

sa). W latach 1995-1996 government shutdown

Tym razem trwały one jedynie miesiąc, ale indeks

nie miał istotnego wpływu na rynek, indeks

S&P 500 początkowo zwyżkował. Dopiero na

w okresie zamknięcia administracji nawet lekko

10 dni przed końcem roku na giełdzie zaczęły się sil-

zwyżkował. Po „otwarciu administracji” począt-

ne spadki. Indeks stracił w ciągu kilku sesji 4,4%.

kowo tracił, a później wracał do trendu.

W dniu, w którym do porozumienia było coraz

W 2011 roku byliśmy świadkami rozmów
dotyczących

podniesienia

limitu

bliżej, indeks zyskiwał ponad 2%. Po noworocz-

zadłużenia

nym otwarciu było podobnie i o całej przece-

USA. Rozmowy trwały od kwietnia do 1 sierpnia.

nie można było szybko zapomnieć. Hossa na

Podczas całych rozmów S&P 500 straciło 2,5%.

S&P 500 trwała w najlepsze i pozwoliła wyjść na

W międzyczasie agencja Standard & Poor’s po-

nowe historyczne szczyty.

groziła Stanom obniżką ratingu (stało się to już
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Indeks S&P 500
administracja pracuje
government shutdown

20 lat temu, gdy byliśmy świadkami go-

dym razem problemy budżetowe USA były jedy-

vernment shutdown, polityka nie miała du-

nie okazją do wykonania korekty, a finał negocjacji

żego

indeksów.

powodował automatyczny powrót do trendu. Dla-

W ostatnich latach sytuacja wygląda zupełnie

tego należy założyć, że obecne problemy również

inaczej. Podczas trwania rozmów politycznych

będą przejściowe, a po osiągnięciu porozumienia

zasada jest prosta – dalsza droga do porozumie-

indeks S&P 500 nadal będzie mógł zwyżkować

nia oznacza spadki na Wall Street, krótsza – na

przy ultra swobodnej polityce FED, nie zważając

odwrót. Dodatkowo trzeba zauważyć, że za każ-

na zasadność wysokich wycen akcji za oceanem.

znaczenia

dla

giełdowych

Mateusz Adamkiewicz
mat.adamkiewicz@gmail.com
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TESTY NUMERYCZNE
tys. zł

1. Koszty całkowite i koszty produkcji
w restauracjach

200
150

1.1 Koszty produkcji w grudniu poprzedniego roku
były o 20% większe, niż w styczniu. O ile zmieniły się
koszty całkowite, jeżeli pozostałe koszty nie uległy
zmianie?
A. wzrosły o 90%
C. spadły o 11%

100
50

B. spadły o 10%
D. wzrosły o 87%

I

1.2 Jakie było średnie miesięczne tempo wzrostu
kosztów całkowitych w okresie marzec-maj?
A. 17%		
C. 14,34%		

III

IV

V

VI

VII
miesiąc

B. 16,62%
D. 19,73%

koszty całkowite
koszty produkcji

1.3 Jeżeli w sierpniu koszty całkowite wzrosły
o 35%, a koszty produkcji spadły o 15%, jak zmieniły
się pozostałe koszty w tym miesiącu?
A. wzrosły o 20%
C. wzrosły o 93%

II

B. spadły o 75%
D. wzrosły o 75%
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2.1 Ile wyniosła populacja kraju A w 2001 roku?

2. Na podstawie tabeli rozwiąż poniższe
zadania.
Tabela przedstawia ile wynosiło PKB i PKB per
capita w kraju A w okresie 2000-2003.

PKB (mln $)
PKB per capita

2000

2001

2002

2003

60,00
870

65,70
860

66,80
877

74,00
900

A. 86453		
C. 75384		

B. 76395
D. 77298

2.2 Jeżeli w 2003 roku 60% społeczeństwa
stanowiły osoby pracujące, to ile było osób
niezatrudnionych?
A. 37562		
C. 45928		

B. 42396
D. 32889

*PKB per capita- wartość PKB danego państwa
podzielona przez liczbę jego mieszkańców

3.

100%

5%

10%

17%

19%

reszta Europy
Niemcy
Francja

80%

Włochy
60%

37%

15%

Hiszpania

21%
40%

20%

21%

3.1 O ile większa jest łączna liczba klienów firmy A
na terenie Francji i Włoch, niż łączna liczba klienótw
firmy B na terenie tych dwóch krajów?

20%

35%

Firma A
10 000 użytkowników

Firma B
5 000 użytkowników

A. 4750
C. 5050

0%

B. 6750
D. 4000

3.2 W którym regionie firma A ma nie więcej klientów
niż firma B?
A. Hiszpania
C. Reszta Europy
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B. Włochy
D. Niemcy

4.

średnia tygodniowa
sprzedaż [tys. $]

< 100

101-200

201-300

> 300

Łącznie

2 900
158

4 992
340

5 726
679

10 512
1236

24 130
2413

liczba sklepów

centra handlowe
sklepy spożywcze

4.1 Ile sklepów spożywczych ma średnią tygodniową
sprzedaż nie większą niż 200 000 $?

4.2 Jaki jest stosunek liczby obu typów sklepów do
liczby sklepów spożywczych?

A. 1 177		
C. 1 019		

A. 11:1		
C. 10:1		

B. 498
D. 837

B. 8:2
D. 1:10

5. Wykresy przedstawiają 5 głównych segmentów
sprzedaży w sklepie elektronicznym.
2011

10%

2012

13%

22%

26%

19%

25%

12%

30%
14%

29%

telefony
aparaty
telewizory
pralki
komputery
5.2 Jeżeli sprzedaż telewizorów wyniosła w 2011 roku
29,75 tys. zł i była dwa razy większa niż sprzedaż
aparatów w 2012 roku, to ile wynosiła sprzedaż
pralek w 2012 roku?

5.1 Jeżeli w 2011 roku sprzedaż całkowita wyniosła
10 mln PLN i wzrosła o 9% w 2012 roku, to jak zmieniła się sprzedaż segmentu telefonów?
A. wzrosła o 198 tys. zł
B. zmniejszyła się o 129 tys. zł
C. wzrosła o 9 tys. zł
D. zmniejszyła się o 98 tys. zł

A. 16,02 tys. zł
B. 12,24 tys. zł
C. 1,93 tys. zł
D. 10,44 tys. zł
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6.

tys.
10
8

2

9,3
9

8,6
6

6
4

9,7

9,4

8,7

sprzedarz tabletów
firma A

5,9

4
3,7

5,8

firma B

3,5

firma C

2009 		

2010 		

2011 		

6.1 Jeżeli tempo wzrostu sprzedaży tabletów przez
firmę C w okresie 2012-2013 będzie takie samo jak
w okresie 2011-2012, to ile tabletów sprzeda ta firma?
A. 9,7		
C. 9,3		

2012

6.2 Jeżeli firma D miała w 2010 roku sprzedaż

o 30% większą niż firma B i C łącznie, a w roku 2012
sprzedaż mniejszą o 10% od firm A i B razem wziętych, to ile wynosiło średnie roczne tempo wzrostu
sprzedaży firmy D w latach 2010-2012?

B. 10
D. 10,3

A. 13,57%		
C. 7,74%		

B. 35,80%
D. 6,03%

450
400

7. Wykres przedstawia liczbę klientów sieci
sklepów w dwóch krajach. Przewiduje się, że
liczba klientów w Niemczech od roku 4 będzie
wzrastać o 20% rok do roku. Ilu klienów
będzie miała ta sieć w roku 6?

350
300
250

A. 342		
C. 432		

200

B. 360
D. 420

150
100
50
1

3

2

4

Niemcy
Polska
opracowanie:
Adam Olejniczak
Marta Grzędowska
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Odpowiedzi:
1.1
B
1.2 B
1.3	C
2.1
2.2

B
D

3.1
D
3.2	C
4.1 B
4.2	A
5.1 B
5.2	A
6.1
6.2

c
D

7.

c
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